
Pohjois-Pohjanmaan piirin GP-kisa 2022
Osakilpailut:

Päivämäärä Tapahtuma Paikkakunta Järjestäjä

21.05.2022 Tervahölkkä ja -maraton, (PUOLIMARATON) Oulu ONMKYU

28.05.2022 Jompen rataraasto, 10000 m Kempele LNM

23.06.2022 Pohjantähti – Games Pudasjärvi PudasjU

25.06.2022 Valkean kaupungin kisat 1. päivä Oulu OulPy

26.06.2022 Valkean kaupungin kisat 2. päivä Oulu OulPy

16.07.2022 Piirinmestaruuskilpailut M/N 1. päivä Pudasjärvi PudasjU

17.07.2022 Piirinmestaruuskilpailut M/N 2. päivä Pudasjärvi PudasjU

20.08.2022 Iin Kisat Ii Iin Yritys

27.08.2022 Kiiminki-maraton, (MARATON) Kiiminki KiimU

Palkinnot:

Kauden päättyessä palkitaan kymmenen (10) parasta urheilijaa seuraavasti.

1. palkinto, 600 € 6. palkinto, 250 €

2. palkinto, 500 € 7. palkinto, 200 €

3. palkinto, 400 € 8. palkinto, 150 €

4. palkinto, 350 € 9. palkinto, 150 €

5. palkinto, 300 € 10. palkinto, 150 €

PALKINNOT LUOVUTETAAN URHEILIJOILLE PIIRIN SYYSKOKOUKSESSA. Urheilijat saavat rahavarat 
käyttöönsä erillisiä kulutositteita vastaan valmentaumiseen liittyvistä kuluista.



Säännöt:

1. GP - sarja järjestetään Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry:n toimialueella ulkoratakilpailuna
1.5. - 30.8.2022 välisenä aikana ja kilpaillaan sarjoissa M/N yleinen.

2. Kilpailu on sama miehille ja naisille, ja pisteet lasketaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton 
pistetaulukon mukaisesti. Sarjan ranking-listalla noteerataan 20 parasta urheilijaa. 
Osallistumisoikeus GP-sarjaan on Pohjois-pohjanmaan piirin seuroja edustavilla Suomen 
Urheiluliiton kilpailulisenssin lunastaneilla urheilijoilla.

3. Piirin alueella GP - sarjan kilpailuiksi hyväksytään kansainväliset, kansalliset ja aikuisten 
piirinmestaruuskilpailut. Myös piirin alueella järjestettävät aikuisten Pohjois-Suomen ja 
Suomen mestaruuskilpailut sekä maaottelut Barents-ottelu mukaan luettuna, hyväksytään 
GP - sarjaan mukaan.

4. Urheilijan on osallistuttava vähintään kahteen (2) erilliseen GP-kisaan kahtena eri päivänä, 
josta ainakin toisen on oltava aikuisten piirinmestaruuskilpailu, (vain aikuisten 
piirinmestaruuskilpailujen kukin päivä on oma GP – kilpailu). Urheilijan henkilökohtaisissa 
tuloksissa otetaan lisäksi huomioon yksi tulos piirin ulkopuolisissa kilpailussa paikasta 
riippumatta, mikäli tulos on tehty Olympialaisissa, MM-, EM- tai SM-kilpailussa, 
Pohjoismaiden mestaruuskilpaussa tai Barents-ottelussa.

5. Myös Suomen maajoukkueen edustustehtävä ja kilpailussa tehty tulos, mikäli sattuu 
samaan aikaan piirinmestaruuskilpailujen kanssa, luetaan mukaan GP-pistelaskentaan.

6. Lopullisia tuloksia laskettaessa jokaiselta urheilijalta otetaan huomioon kahden (2) parhaan 
kilpailun yhteispistemäärä. Tasapisteissä voittaa urheilija, jolla on suurempi pistemäärä 
piirinmestaruuskilpailussa.

7. Urheilijan alkuerä-, välierä- tai karsintatulos huomioidaan, mikäli se on loppukilpailutulosta 
parempi. Käsiaika hyväksytään sellaisenaan, vain 800 metrillä ja sitä pidemmillä matkoilla. 
Mikäli sähköinen ajanotto ei toimi, käsiaikoihin lisätään 0,24 sek. 100 ja 200 metrillä sekä 
lyhyissä aidoissa. Sen sijaan 400, 800 metrillä ja pitkissä aidoissa lisäys on 0,14 sek. 
Pikajuoksuissa ja pituussuuntaisissa hypyissä hyväksytään kelvollisiksi enintään 5 m/s 
myötätuuleen tehty tulos. Tämä koskee sekä henkilökohtaista että kilpailujen järjestäjien 
välistä kilpailua. Tuulimittarin tulee olla kaikissa GP – kilpailuissa.

8. GP - kilpailun järjestävä seura toimittaa välittömästi kilpailun päätyttyä täydelliset tulokset 
Piirin nimeämälle pisteiden laskijalle, Harri Heikkilälle sähköpostiin harrihei70@gmail.com, 
hän laatii ja tiedottaa Ranking-listan kunkin kilpailun jälkeen. Tulokset nähtävillä piirin 
sivuilla ppyu.fi. Myös urheilijoille viestiä mahdollisuuksien mukaan.

9. GP - kilpailuja järjestävät seurat velvoitetaan korostamaan GP - kisojen merkitystä 
pohjoisen alueen urheilijoille tärkeinä tapahtumina. Kilpailuja järjestävien seurojen 
paremmuus määritellään kilpailuihin osallistuneiden (myös piirin ulkopuolisten) 
urheilijoiden saavuttamien tulosten perusteella. Viiden parhaan tuloksen yhteinen 
pistemäärä määrää järjestäjien paremmuuden.

10. Mahdolliset erimielisyydet ratkaisee Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry:n hallitus.


