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KILPAILUINFO
Aluemestaruuskilpailut Eteläinen ja Kaakkoinen M/N 17-19
20.-21.7.2021
Yleistä
Kilpailujen järjestäjä: Vihdin Viesti ry
Kilpailupaikka: Vihti, Nummelan yleisurheilukenttä, Kuoppanummentie 22, 03100 Nummela
Kilpailut alkavat tiistaina 20.7.2021 klo 16.30 ja keskiviikkona 21.7.2021 klo 17.00.
Älä jätä arvoesineitä tai muita tavaroitasi ilman valvonta, järjestäjä ei vastaa kadonneista
tavaroista.
Ylituomari Markus Kalliomäki
Kilpailunjohtaja Johanna Eurajoki gsm +358 40 5597 935 (ensisijaisesti whatsapp tai
tekstiviesti
Tulospalveluvastaava Reijo Sundell
Kilpailukanslia
Kilpailukanslia sijaitsee kentän ylätasanteella kuuluttaja-/kioskirakennuksessa.
Kilpailukanslian sijainnin näet aluekartasta.
Kilpailukanslian aukioloajat
Tiistaina 20.7 klo 15.00 – 21.30
Keskiviikkona 21.7 klo 15.00 – 21.30
Kilpailukansliarakennuksesta löytyy:
•
•
•
•
•
•

Info-piste (mm. löytötavarat)
Kilpailun tuomaristo
Tulospalvelu
Numeroiden jako pitkille juoksumatkoille ja kävelyyn
Kisakioski
Ensiapu

Kilpailusäännöt ja Lajiohjelma
Kilpailussa noudatetaan Suomen yleisurheiluliiton mestaruuskilpailusääntöjä.
Lajiohjelma löytyy Kilpailukalenterista ja aikataulusta.

Päivitetty 18.7.2021 klo 8:35

Osallistumisoikeus
Urheilijalla on ilmoittautumis- ja osallistumisoikeus enintään kuuteen (6) lajiin.
M/N 17-sarja avoin nuoremmillekin urheilijoille.
Osallistumisoikeus on kaikilla lisenssiurheilijoilla. Finaaleihin hyväksytään ja mitalit jaetaan
vain Eteläisen ja Kaakkoisen alueen seurojen urheilijoille. Myös kenttälajeissa kolmelle
viimeiselle kierrokselle vain ko. alueen urheilijat.
Ilmoittautuminen
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuihin viimeistään 17.7.2021 klo 23.59 kilpailukalenterin
kautta.
Osallistumismaksu 10.00 € / laji
Osallistumismaksu tulee maksaa Vihdin Viesti ry:n tilille FI87 5297 0020 1401 26 heti
ilmoittautumisen jälkeen kuitenkin viimeistään su 18.7.2021.
Muista maksaessa kirjoittaa tiedonanto-kenttään urheilijan nimi. Lajit voidaan myös
kirjoittaa, jos merkkien määrä kentässä riittää.
Jälki-ilmoittautuminen 30,00 € / laji
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään ma 19.7.2021 klo 9.00 mennessä
sähköpostilla Johanna Eurajoelle. Kisapaikalla ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta lajeihin, joihin ei ole yhtään ennakkoilmoittautunutta.
Ennakkoilmoittautumisen määräaika umpeutuu la 17.7.2021 klo 23.59.
Ilmoittautumismaksu on 30,00€/laji, joka tulee maksaa Vihdin Viesti ry:n tilille
FI87 5297 0020 1401 26 heti.
Muista maksaessa kirjoittaa tiedonanto-kenttään urheilijan nimi. Lajit voidaan myös
kirjoittaa, jos merkkien määrä kentässä riittää.
Yhteyshenkilö: Johanna Eurajoki
Sähköpostiosoite: johanna.eurajoki@elisanet.fi
Puhelin: 040 5597 935

Varmistus
Osaanoton varmistus juoksulajeihin ja kävelyyn tehdään sähköisen varmistuslinkin kautta,
joka avautuu su 18.7 Kilpailukalenterissa kilpailun tiedoissa. Osaanoton varmistus on
pakollinen ja se on tehtävä viimeistään 60 minuuttia ennen lajin alkua juoksulajeissa ja
kävelyissä.
Kenttälajeissa varmistus 15min ennen lajin alkua suorituspaikalla.
Varmistuksen osalta on muistettava, että varmistettuihin lajeihin on osallistuttava tai
menettää kilpailuoikeuden tuleviin lajeihin. Varmistusten peruutukset on tehtävä 60 min
määräajan puitteissa, poikkeukset vain lääketieteellisin perustein.
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Välineiden tarkastus
Omien välineiden käyttö on sallittua. Välineiden tarkastus tapahtuu kuuluttajakopin
alakerrassa välinevarastossa. Jos tarkastaja ei ole paikalla, tule ilmoittautumaan infopisteeseen, joka sijaitsee ylätasanteella.
Välineet on tuotava tarkastukseen vähintään xx min ennen lajin alkua. Seipäiden tarkastus
tapahtuu suorituspaikalla.
Oleskelu kentällä
Kentällä oleskelu on ehdottomasti kielletty yleisöltä, valmentajilta, huoltajilta sekä Eikilpailuvuorossa olevilta urheilijoilta.
Verryttelyalue
Tilapuuteen takia lämmittelyä/veryttelyä ei voida tehdä varsinaisella keskuskentällä.
Yleisurheilukentän vieressä on koulun urheilukenttä, jossa voi verytellä. Ko.
verryttelyalueella ei ole valvontaa ja omia välineitä tulee käyttää.
Pukuhuoneet, suihkut ja WC:t
Pukuhuoneet ja suihkut eivät ikävä kyllä ole käytössä.
WC:t sijaitsevat kentän huoltorakennuksessa 200m lähdön kohdalla matala pitkä rakennus.
Kilpailijoiden kokoontuminen (Calling)
Kilpailussa ei ole käytössä nk. Calling aluetta. Kilpailijat siirtyvät itsenäisesti lajipaikoille
riittävän ajoissa kuitenkin vasta edellisen lajisuorituksen päätyttyä.
Lajisuorituksen vaatimia harjoitushyppyjä, heittoja, työntöjä ei saa aloittaa ennen kuin
lajijohtaja antaa siihen luvan. Valvomatta tehtävä harjoitussuoritus voi olla turvallisuusriski.
Kentällä (suorituspaikoilla) ei saa käyttää elektronisia laitteita.
HUOM! Urheilijan, joka osallistuu samana päivänä kahteen lajiin eikä ehdi toisen lajin
annettujen aikojen puitteissa, urheilija tulee olla yhteydessä kenttälajin lajijohtajaan.
Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan erillisen aikataulun mukaisesti. Kokoontuminen
palkintojenjakoon tapahtuu palkintojenjaon kokoontumispaikalla (kuuluttajakopin
alapuolella, välinemittauksen läheisyydessä) 10 min ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa.
Palkintokoroke sijaitsee lähellä maalia nurmialueella.
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Juoksujen jatkoonpääsy 100m
100m juoksulajeissa on aikatauluun merkitty alkuerät ja loppukilpailu ja jos varmistuksen
jälkeen osallistujia on niin vähän, että kaikki selviävät loppukilpailuun, suoritetaan
loppukilpailu sillä paikalla mihin se on merkitty aikataulussa ja alkuerät jäävät pois.
Aloituskorkeudet ja rimannostot
Korkeus ja Seiväs
Lajijohtaja katsoo osallistujien mukaan yhdessä kilpailun johtajan kanssa aloituskorkeuden ja
korotusvälit. Lajijohtaja ilmoittaa tämän urheilijoille suorituspaikalla.
Kilpailunumerot
Kilpailunumerot jaetaan kisakansiliasta yli 400m juoksijoille sekä kilpakävelijöille.
Juoksuissa numero kiinnitetään rintaan. Kävelyssä käytetään myös kahta kilpailunumeroa.
Numeroa ei saa taittaa. Kilpailunumerot on kiinnitettävä viimeistään ennen lähtöpaikalle.
Ilman kilpailunumeroa ei saa kilpailla.
Ensiapu
Kentällä on ensiapuryhmä. Ensiapupiste sijaitsee kilpailukanslian yhteydessä. Jokaisella
suorituspaikalla on kylmäpusseja ja haavan puhdistusvälineitä ja laastareita
Dopingtestaus
Mikäli dopingtestausta on niin urheilijat ohjataan johdetusti testaukseen.
Vastalauseet
Vastalauseet tulee jättää 30 minuutin sisällä lajin tulosten julkistamisesta. Vastalause tulee
jättää kirjallisena kilpailukansliaan ja sen yhteydessä tulee suorittaa 50 euron protestimaksu.
Lomakkeita saa kilpailukansliasta.
Tulospalvelu
Kilpailuissa on käytössä live-tulospalvelu (live.tuloslista.com)
Medialle
Median edustajien toivotaan olevan etukäteen yhteydessä kisojen kilpailujohtajaan Johanna
Eurajokeen. Samassa yhteydessä sovitaan myös kentällä kuvaamisesta.
Vihdin Viestillä on valokuvaaja ja kuvia tullaan julkaisemaan Vihdin Viestin nettisivuilla
www.vihdinviesti.fi ja Facebookissa kisan jälkeen.

