
MERKKI-MITALICUP FINAALIN KILPAILUINFO 
 
 
 

- Finaali järjestetään Naantalin Kuparivuoren urheilukentällä sunnuntaina 8.9. klo 13. 

Finaaliseurat: TuUL, RaisKu, NaantLö, LaitJy, SalVil, KalVa, LiedPa, MaskKa, KaarUra, SomE, UudKK, LoimLe 
 

- Lajit 

           P/T13: 60m, 1000m, 3-loikka, kiekko, 4x100m 

           P/T11: 60m, 1000m, korkeus, keihäs, 4x50m 

           P/T9: 40m, 1000m, pituus, kuula, 4x50m 

           Sukkulaviesti: 12x n. 50m (joka sarjasta kaksi juoksijaa) 
 

- Osanotto-oikeus ja kenttälajien suorituskerrat 

• Seura saa nimetä jokaiseen lajiin kaksi osanottajaa, sukkulaviestiin vain 1 joukkue/ seura 

• urheilija voi osallistua yhteen lajiin, rataviestiin ja sukkulaviestiin.  

• Ulkopuolisia kilpailijoita ei lajeihin oteta. 

• Sarjat ovat avoimet, nuorempi kilpailija voi osallistua ylempään sarjaan, kuitenkin vain yhteen  

      sarjaan finaalissa (henkilökohtainen laji ja viestit).  

•  Heittolajeissa, pituushypyssä ja 3-loikassa kaikilla osallistujilla on kolme suoritusta. 

• Kilpailunumeroita käytetään 1000m juoksuissa, numerot jaetaan varmistuksen yhteydessä. 

• Sukkulaviestin juoksujärjestys: P9,T9,P9,T9,P11,T11,P11,T11,P13,T13,P13,T13,  

        sukkulaviestin ankkurille jaetaan numero lähtöpaikalla. 
 

- Pistelasku 

Jokaisessa henkilökohtaisessa lajissa ja viestissä seuran paras urheilija/joukkue tuo pisteitä 

seuralleen sijoituksen perusteella; 12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Seura, jolla ei ole lajissa edustajaa tai 

edustaja jää ilman tulosta, jää lajissa pisteittä. Sukkulaviestissä jaetaan tuplapisteet; 24, 22, 20, 18 

jne. 
 

- Säännöt 

 Noudatetaan lasten yleisurheilusääntöjä.  
 

- Palkinnot 

 Merkki-Mitalicup finaalissa palkitaan kolmen parhaan seuran kaikki urheilijat mitalein. 
 

- Osanottomaksu 

 50€/seura laskutetaan, lisäksi seura hoitaa sille annetut toimitsijatehtävät. 
 

- Ilmoittautuminen 4.9. mennessä 

 Henkilökohtaiset lajit:  www.kilpailukalenteri.fi, viesti- ja sukkulaviesti joukkueet kokoonpanoineen  

 sähköpostina toimisto@naantalinloyly.fi 
 

- Osanoton varmistukset ja muutokset 

 Muutokset lajeihin ja juoksulajien varmistukset kilpailukansliaan ½ h ennen lajin alkua, 

 kenttälajien varmistukset suorituspaikalla 15 min. ennen lajin alkua. 
 

- Omien heittovälineiden punnitukset  

 Välinepunnitukset kentän huoltorakennuksessa, tehtävä viimeistään ½ h ennen lajin alkua.  
 

-   Toimitsijatehtävät (suluissa tarvittava toimitsijamäärä): 

  Seura ilmoittaa sähköpostina kilpailunjohtajalle: JOUKKUEENJOHTAJAN nimen ja puhelinnumeron.    

  Joukkueenjohtajille kilpailuinfo klo 12:30 huoltorakennuksen luona, mm. toimitsijatehtävistä. 

  Toimitsijat paikalle hyvissä ajoin ennen tehtävien alkua! 

  Kenttälajien lajijohtajat noutavat tarvittavan välineistön välinevarastosta. 
 

 

 

http://www.kilpailukalenteri.fi/
mailto:toimisto@naantalinloyly.fi


Kilpailun johtaja:  Kari Kleemola 
Ylituomari:   Mika Tuominen  
Kuuluttaja:   Naantalin Löyly 
Lähettäjät:   Naantalin Löyly 
Sähköajanotto, tulospalvelu, pistelasku, lähetti: Naantalin Löyly 
käsiajanotto, maalituomarit:  Naantalin Löyly (3-4) 
välinepunnitus:   Naantalin Löyly 
Vaihdon valvojat (12): 1. vaihto KalVa(4)  

2. vaihto SomE (4)  
3. vaihto LoimLe (4)  

Kuula (5):   LiedPa (5)  
Kiekko (6):   LaitJy (6)    
Keihäs (6):   MaskKa (3) ja UudKK (3)  
Pituus (5-6):   TuUL (6)  
Korkeus (4):   SalVil (4)  
3-loikka (7) myös lajin tuulimittari: RaisKu (4) ja KaarUra (3) 

     

• sukkulaviestiin toimitsijaksi jokaisesta osallistuvasta seurasta 2 hlöä, tehtävät kilpailuinfossa! 
 
 

- aikataulu www.kilpailukalenteri.fi 
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