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           OHJEISTO KILPAILIJOILLE, TOIMITSIJOILLE ja HUOLTAJILLE 

Kilpailupaikka: 

Kerttulan Urheilukeskus, Raisio 30.7.-1.8.2022   
 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset tulee tehdä 25.7. mennessä: www.kilpailukalenteri.fi 
Pm-huipentumaan ei voi ilmoittautua sähköpostitse. Mikäli pm-kilpailuun ei pääse ilmoittautumaan 
kilpailukalenteri.fi:n kautta (lisenssiä ei ole hankittu ajoissa), ilmoittautuminen on aina jälki-ilmoittautuminen. 
 

Osanotto-oikeus: 

Osanotto-oikeus on vain VARSY:n seurojen urheilijoilla. Osanotto-oikeus vain oman sarjan lajeihin.  
Osanotto-oikeus kaikissa sarjoissa on neljään lajiin huipentumassa (ei päiväkohtaista rajoitusta).  
9-sarja on avoin, myös nuoremmat kuin v. 2013 syntyneet saavat osallistua. 
Ulkopuolisia kilpailijoita lajeihin ei oteta.  
 

Kisakanslia: 

Kisakanslia sijaitsee takasuoran alussa, sinisessä huoltorakennuksessa. 
Kilpailun johtaja on Mika Tuominen mvtuominen@gmail.com p. 040 5031787  
 

Osanoton varmistukset: 

Kilpailussa on käytössä sähköinen verkkovarmistus. Osanoton varmistus tulee tehdä 45min ennen lajin alkua 
osoitteessa https://www.tuloslista.com/varmistus/ Verkkovarmistuskoodi: varsy2022 
 

Varmistusohje: 
1. Mene osoitteeseen https://www.tuloslista.com/varmistus/ 
2. Odota, että lista latautuu ja valitse 30.7. VARSY:n pm-sisulisähuipentuma 
3. Valitse seura, jonka varmistuksia haluat käsitellä 
4. Syötä koodi: varsy2022 
5. Tee varmistus, paina muutosten esikatselu ja lopuksi tallenna tiedot 
 

Onnistuneesta varmistuksesta tulee sähköpostikuittaus (huom. voi mennä roskapostiin). 
Varmistaneet urheilijat näet myös Tuloslistasta: https://live.tuloslista.com Tämä päivittyy usein hitaasti mutta, jos 
olet saanut sähköpostikuittauksen varmistuksen pitäisi olla kunnossa. 
 

Jälki-ilmoittautumiset: 

Sähköpostitse jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, jälki-ilmoittautumiset kilpailupaikalla kilpailukansliaan 
viimeistään 60 min. ennen ko. lajin alkua. Jälki-ilmoittautumismaksu 8€/laji, maksetaan käteisellä paikan päällä.   
Huom ! Ilmoittautumisajan päätyttyä lajin vaihto on jälki-ilmoittautuminen. 
 

Urheilijoiden kokoontuminen: 

Kaikissa lajeissa on kokoontumiskäytäntö, urheilijoiden kokoontumispaikka on kilpailukanslian läheisyydessä 
takasuoran alussa, kentän aidan ulkopuolella, josta urheilijat viedään kentälle lajijohtajan johdolla.  
Juoksulajeissa kokoontuminen on 15 min. ennen lajin alkua, ja kentälle viedään 10 min. ennen lajin alkamisaikaa. 
Kenttälajeissa kokoontuminen on 30 min. ennen lajin alkua, kentälle viedään 20 min. ennen lajin alkamisaikaa. 
Seiväshypyssä kokoontuminen on 45 min. ennen lajin alkua. Moukarinheittäjien kokoontuminen on Kerttulan koulun 
hiekkakentällä 30 min. ennen lajin alkua.  
Urheilijoiden tulee poistua kentältä välittömästi oman kilpailun päättymisen jälkeen. 
Jos urheilijalla on kokoontumishetkellä käynnissä toinen laji, huoltaja/valmentaja ilmoittaa asiasta  
kokoontumispaikalla. Kaikkien lajien urheilijoiden on noudatettava kokoontumisohjeita. 
 

Kilpailunumerot: 

Kilpailunumerot pitkillä juoksumatkoilla (800m→), noudetaan kisakansliasta. 
Kenttälajeissa, joissa numeroita käytetään, jaetaan pikkunumerot kilpailupaikalla.   
 

Välinepunnitus: 

Omien heittovälineiden punnitukset kilpailukanslian vieressä olevassa välinetarkastuspisteessä. 
Välinepunnitukset on tehtävä viimeistään tunti ennen lajin alkua. 
 

Toimitsijatehtävät: 

Seurojen toimitsijatehtävistä on erillinen tiedote.  
Kilpailuissa noudatetaan sarjoissa T/P 9-13 lasten yleisurheilusääntöjä, ja T/P 14-15 noudatetaan kv. yleisurheilusääntöjä.  
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Lajinjohtajat: 

Tullessaan kilpailupaikalle lajijohtaja ilmoittautuu kisakansliassa ohjeistusta ja materiaalin jakoa varten. 
Vastuuseura ilmoittaa etukäteen lajijohtajan nimen ja yhteystiedot kilpailun johtajalle mvtuominen@gmail.com 
Lajinjohtajat huolehtivat siitä, että  

- toimitsijat ovat paikalla n. 30 min. ennen ko. lajin alkua 
- määrää toimitsijat tehtäviinsä 
- kenttälajien lajijohtaja hakee urheilijaryhmän ja käsipöytäkirjat kokoontumispaikalta kentälle n. 20 minuuttia 

ennen lajin alkua sekä kilpailukansliasta suoritusjärjestysnumerot lajeihin, joissa on paljon osallistujia 
- noutaa tarvittavat välineet takasuoran huoltorakennuksen välinetarkastuspisteeltä 
- johtaa kisan palkittavat urheilijat palkintojenjakoon heti lajin päätyttyä 
- toimittaa pöytäkirjat kilpailun päättymisen jälkeen viipymättä tulospalveluun 
 

Suorituspaikat (ks. kartta): 

Kokoontumispaikka takasuoran alussa, kentän aidan ulkopuolella 
Pituus/3-loikka P1 (atk): etusuora 
Pituus P2 (atk): takasuora 
Korkeushyppy (atk): etukaarre 
Seiväs (atk):  etukaarre 
Kuula (atk):  takakaarre 
Keihäs P1 (atk): takakaarre  
Keihäs P2 (atk): etukaarre 
Kiekko (atk):  takakaarre 
Moukari:  Kerttulan hiekkakenttä 

 

Jatkoon pääsy pikamatkoilla ja kenttälajien suorituskerrat: 

- 40-100m pikajuoksut ja 60-100m pika-aidat; alkuerien 8 nopeinta finaaliin. Jos juoksijoita on enintään 8, juostaan 
suoraan loppukilpailuna alkuerien paikalla. Yli 100m:n matkat juostaan suoraan loppukilpailuna. 

- Kenttälajien pituussuuntaisissa hypyissä ja heitoissa kaikilla kilpailijoilla on kolme suoritusta, jonka jälkeen 8 
parasta pääsee kolmelle viimeiselle kierrokselle. Viimeisille kolmelle kierrokselle suoritusjärjestystä ei käännetä. 
 

Tulospalvelu: 

Tuloslista.com live-tulospalvelu 
 

Palkintojen jaot: 

Palkinnot jaetaan heti lajin päättymisen jälkeen, lajijohtaja johtaa palkintojen saajat etusuoralla olevalle 
palkintojenjakopaikalle, jossa palkintojen jaosta vastaava hoitaa palkintojen jaon. 
 

Verryttelyalue: 

Verryttelyalueena toimii Kerttulan Urheilukeskuksen ympäristö.  
 

Ensiapu: 

Ensiapupiste sijaitsee kisakansliassa. 
 

Toimitsijaruokailu, puffetti:  

Puffetti ja toimitsijaruokailu on huoltorakennuksen läheisyydessä. Toimitsijoille varattu keittoruokailu, keittoa on 
tarjolla lauantaina ja sunnuntaina klo 12-n. 15, sekä maanantaina klo 16:30-n.19. Keittoa myydään myös kilpailijoille 
ja huoltajille. Puffetti palvelee kisaväkeä kaikkina kilpailupäivinä. 
 

Urheiluvarusteiden myyntiesittely:  

Kaikkina kilpailupäivinä Spotox Oy:n urheiluvarusteiden ja välineiden myyntiesittely.  
 

Paikoitus: 
Kerttulan Urheilukeskuksen parkkipaikoilla, ks. kartta. 
 

Huoltajat: 

Huoltajien ja vanhempien paikka on katsomossa, EI KENTÄLLÄ!  
 

Muistathan:     
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Korona ei ole vieläkään jättänyt meitä rauhaan, osallistutaan täysin terveenä ja oireettomana! Noudatetaan 
terveysturvallisuusohjeita; huolehditaan käsihygieniasta, yskitään olkavarteen tai nenäliinaan.  
 

12-13v. ALUEHUIPENTUMA 20.8. KAARINA: 

Osanotto-oikeus aluehuipentumaan hankitaan oman piirin piirihuipentumassa; lajin piirihuipentuman 12- ja 13- 
sarjojen yhteenlaskettujen tulosten kuusi (6) parasta saa osanotto-oikeuden Kaarinassa järjestettävään lounaisen 
alueen aluehuipentumaan.  
13v. aluehuipentumassa urheilijalla on osanotto-oikeus 2 lajiin ja viestiin. 4x200m viesti on sekaviesti,  
2 tyttöä ja 2 poikaa, kaikkien viestijoukkueen jäsenien pitää olla 2009-10 syntyneitä. Viestiin on vapaa  
osallistumisoikeus, samasta seurasta voi osallistua useampia joukkueita. 

Piirit ilmoittavat järjestävälle seuralle listan lajeittain osallistumisoikeuden saavuttaneista urheilijoista.  
Jos saavutettu osanotto-oikeus aluehuipentumaan jää käyttämättä, niin kilpailupaikkaa ei täytetä.  
Saavutettua osanotto-oikeutta aluehuipentumaan ei voi ”myydä” eikä ”ostaa”!  
Ulkopuolella kilpailevia ei oteta mukaan. 


