
 
 

 

MERKKI-MITALICUP FINAALIN KILPAILUINFO 
 
 

- Finaali järjestetään Uudenkaupungin Sorvakon urheilukentällä sunnuntaina 20.9. klo 12. 

- Finaaliseurat: Turun Urheiluliitto, Naantalin Löyly, Salon Vilpas, Raision Kuula, Laitilan Jyske,  
Liedon Parma, Uudenkaupungin Kenttäkarhut, Kalannin Vankka, Maskun Kataja, Loimaan Leisku,  
Kaarinan Ura ja Littoisten Työväen Urheilijat 

 

- 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. 
 

- Aikataulu  

 Alustava aikataulu on kilpailukalenteri.fiissä, aikataulua päivitetään ilmoittautumisajan päätyttyä. 
-  

- 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 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 16.9. mennessä 

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

 sähköpostina ukk.uusikaupunki@gmail.com 
 

- Osanoton varmistukset ja muutokset 

 Muutokset lajeihin ja juoksulajien varmistukset kilpailukansliaan 40 min. ennen lajin alkua, 

 kenttälajien varmistukset kokoontumispaikalla 30 min. ennen lajin alkua. 
 

- Omien heittovälineiden punnitukset  

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

-  Urheilijoiden kokoontuminen 

Kilpailijoiden kokoontumispaikka on kentän ulkopuolella takasuoralla kiekkohäkin kohdalla, urheilijat viedään 
kentälle lajijohtajan johdolla kokoontumisaikataulun mukaan.  

http://www.kilpailukalenteri.fi/
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Juoksulajeissa kokoontuminen on 15 min. ennen lajin alkua, kentälle viedään n. 10 min. ennen lajin 
alkamisaikaa. Kenttälajeissa kokoontuminen on 25-30 min. ennen lajin alkua, kentälle viedään n. 20 min. 
ennen lajin alkamisaikaa.  
Urheilijoiden tulee poistua kentältä välittömästi oman kilpailun päättymisen jälkeen. 
 

- Verryttelyalue 

Verryttelyalueena toimii Sorvakon kentän ympäristö.  
 

- Toimitsijatehtävät (suluissa tarvittava toimitsijamäärä): 

Seura ilmoittaa sähköpostina kilpailunjohtajalle: JOUKKUEENJOHTAJAN nimen ja puhelinnumeron.   

Joukkueenjohtajille kilpailuinfo klo 11:10 välinevaraston luona takasuoralla; toimitsijatehtävistä, 

kokoontumisesta… 

Toimitsijat paikalle hyvissä ajoin ennen tehtävien alkua! 

Kenttälajien lajijohtajat noutavat tarvittavan välineistön välinevarastosta ja palauttavat ne sinne kisan jälkeen. 
 

Kilpailun johtaja:   Juha Oksanen 
Tuomarineuvosto:   Anniina Tättilä, Marja Heikkilä, Marjukka Tuominen  
Kuuluttaja:   UudKK 
Lähettäjät:   UudKK 

Kokoontuminen:   UudKK 
Sähköajanotto, juoksujen tuulimittari:  UudKK 

Tulospalvelu, pistelasku, lähetti:  UudKK 
Käsiajanotto, maalituomarit:  LaitJy (6)  
Välinepunnitus:   UudKK 
Vaihdon valvojat (12):  1. vaihto MaskKa (4)  

2. vaihto LittTU (4)  
3. vaihto KaarUra (4)  

              Kuula (5):   SalVil (5)  
              Kiekko (6):   TuUL (6)     
              Keihäs (6):   RaisKu (6) 
              Pituus (6):   NaantLö (6)  
              Korkeus (4):   KalVa (4) 
              3-loikka (7) myös lajin tuulimittari:  LiedPa (4) ja LoimLe (3) 
     

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

- Paikoitus 
Urheilukentällä on parkkipaikkoja rajoitetusti, parkkeerausta suositellaan Leijonapuiston parkkipaikalle,  
josta n. 100m kentälle. Ajo-ohje: sillan jälkeen vasemmalle Sorvakon Rantatie. Linja-autot ja pikkubussit 
suoraan Leijonapuiston parkkipaikalle (kentän parkkipaikalla ei mahdu kääntymään!). 

-  

- Urheiluvarusteiden myyntiesittely 

Kilpailupaikalla Kesport-Uki esittelee ja myy urheiluvarusteita ja -välineitä. 
-  

- Muistathan! 
Kenenkään ei pidä tulla kilpailupaikalle, jos on pieniäkin sairauden oireita. 
Urheilijat pitävät turvaetäisyydet suorituspaikoilla ja verrytellessä. 
Turvaetäisyydet on huomioitava myös katsomoissa ja kaikkialla kilpailualueella.  
Kaikki paikalle saapuvat kiinnittävät erityishuomioita käsihygieniaan.  
Suorituspaikoilla, kilpailukansliassa ja kahvion edustalla on saatavilla käsidesiä.  
Suositellaan myös oman käsidesin käyttöä. 
Urheilukentällä ovat vain toimitsijat ja kilpailuvuorossa olevat urheilijat. 

 

 
Merkki-Mitalicup terveisin 

 

 

  Juha Oksanen 
  varsy.toimisto@gmail.com 

040-5714836 
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