
 

 
 
 
 

VARSY:n KILPAILUTOIMINTATIEDOTE 2020 

   

Piirin myöntämät kilpailut  
Kilpailukaudella 2020 järjestettävien piirin myöntämien yleisurheilukilpailujen haku 
tulee ehdottomasti tehdä kilpailukalenteri.fi-järjestelmän kautta 1.-29.2.2020 
välisenä aikana.  
Piirin myöntämien kilpailujen kilpailulupamaksu on em. aikana haettavien kisojen 
osalta 30 euroa. Hakuajan sisällä haettavat kilpailut saadaan mukaan piirin 
painatettavaan kilpailukalenteriin.  
Mikäli piirin myöntämiä kilpailuja haetaan vielä hakuajan päättymisajan jälkeen (ei 
suositeltavaa) ovat kilpailulupamaksut seuraavat: 

4.-6. kk. ennen kisapäivää 60 euroa 
1.-3 kk. ennen kisapäivää 100 euroa 
3.-31 vrk. ennen kisapäivää 200 euroa 

Piirin myöntämät kilpailut, jotka haetaan normaalin hakuajan jälkeen, pitää kilpailut 
järjestää avoimina, ja ilm. maksu kohtuullinen esim. 7-15 euroa/laji.  
   

Kilpailujen hakeminen 
Kilpailujen haku tehdään osoitteessa: http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/ 
VARSY:n nettisivujen materiaalipankissa on vuoden 2020 kalenteri, johon on 
merkittynä tähän mennessä myönnetyt kilpailut: SM-kisat, GP-kisat, tähtikisat, 
kansalliset kisat ja alueen myöntämät kilpailut. Lisäksi kalenteriin on merkitty pm-
kisoille ja seuracupille varatut päivät, leirit jne… 
Piirin myöntämiä kilpailuja ei voi hakea aikavälillä 12.-14.6. (YAG) ikäluokissa lajeille, 
jotka ovat YAG:n ohjelmassa. 
Tiedoksi seuroille että, elokuun puolenvälin jälkeen tulee kilpailuja olemaan 
niukasti, joten kilpailutarjonnan johdosta hakemuksia kannattaa sijoittaa loppu 
kesään, jos vaan mahdollista. Piirin myöntämien kilpailujen hakuun liittyvistä 
asioista voi tiedustella piirin kilpailuvastaavalta, teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi 
p. 0400 741 868  
  

Piirinmestaruuskilpailut 2020  
Lohkokokouksessa sovitaan myös pt-suunnitelman pohjalta lohkossa järjestettävistä 
pm-kilpailuista, jotka ko. lohkon seurat ovat sitoutuneet järjestämään. Suositeltavaa 
on, että lohkoille myönnettyjen em. kilpailujen järjestely- ja toimitsijatehtävät 
hoidetaan lohkon seurojen kanssa yhteistyössä.  
HUOM! Myös näiden kilpailujen haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta.  
 
 

http://www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku/
https://varsy.sporttisaitti.com/@Bin/462249/2020+kalenteri+kilpailut.pdf
mailto:teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi


 

Anottavien pm-kilpailujen päivämäärät ja järjestämisvuorossa oleva lohko:  

pm-kilpailujen kiertojärjestys 

22.4.      maastot M/N, M/N 17-19  ?   
9.5.        sisulisämaastot P/T9-15  Salon alue, PernU 
22.5.      sisulisämaastoviesti P/T9-15 Turun ympäristö, LiedLu ?   
23.-24.5. aluemestaruusottelut  Tampere, TamPy 
11.6.      M/N, M/N 17 henk.koht. (1.pvä)  Turun ympäristö, RaisKu 
16.6.      pm-moukari N, N17  Turku, TuUL 
22.6.      seuracup I    
23.6.      aluemestaruusviestit  Vakka-Suomi, ? 
29.6.      sisulisäottelut T9-15   Vakka-Suomi, ? 
30.6.      sisulisäottelut P9-15   Loimaan alue, LoimLe  
2.7.        M/N, M/N17 henk.koht. (2. pvä) Turun ympäristö, NaantLö 
7.7.        pm-esteet M/N  Turku, TuUL 
7.7.        pm moukari M, M17  Turku, TuUL 
25.-26.7. sisulisähuipentuma P/T9-15 Turku, VARSYn seurat  
28.7.      pm-esteet M/N 17, P/T 15  Turku TuUL  
28.7.      pm-10000m   Turku, TuUL  
30.7.      M/N17 piiriottelu  Satakunta  
12.8.       seuracup II    
18.8.       sisulisäviestit P/T 13-15  Turun ympäristö, Lieto (LiedPa, PaimU, KaarUra) 

22.8.       P/T13 aluemestaruuskilpailut Häme   
25.8.       sisulisäviestit P/T 9-11  Turun ympäristö, RaisKu  
25.8.       pm 2-ottelut P/T13  Turun ympäristö, RaisKu 
7.9.         pm-ratakävelyt  Turku, TurWe 
20.9.       Merkki-Mitalicup  Vakka-Suomi, UudKK  
27.9.       pm 2-ottelut P/T 9-11          Vakka-Suomi LaitJy  
 

pm-kilpailujen järjestämisestä maksetaan järjestämispalkkio:  
Maastot   50 €  
P/T9-15 maastot  100 €  
M/N, M/N17 henk. koht.  125 €/ päivä 
Sisulisäviestit   100 €/ päivä  
T/P 9-15 moniottelut  150 €  
Sisulisäratakävelyt   50 €  
Sisulisämaastoviesti   50 €  
 

Niistä pm- kisoista/lajeista, jotka järjestetään jonkin muun kilpailun yhteydessä ei makseta  
erillistä järjestämispalkkiota.  
 

Seuracupin piirikisat   
Seuracupin piirikisat käydään neljässä lohkossa. Ykköslohkon muodostavat seurat; Turun 
Urheiluliitto, Turun Weikot, Naantalin Löyly, Raision Kuula ja Salon Vilpas, muut seurat on 
jaettu alueellisesti Turun-, Salon/Loimaan- ja Vakka-lohkoon.  
Seuracupin kaksi osakilpailua pidetään kaikissa neljässä lohkossa siten, että, I-seuracup 
osakilpailu on 22.6. ja II-seuracup osakilpailu 12.8. Valtakunnalliset finaalit 5.9. 
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