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AIKATAULU
Aikataulun laadinnassa käytämme parasta mahdollista tietoa osallistujamääristä. Aloitamme aikataulun 

laadinnan historiatiedon perusteella ja päätämme sen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden 
urheilijoiden ja lajilähtöjen lukumäärän perusteella.  Lisäksi huomioimme kilpailupaikan tarjoamat 
mahdollisuudet ja rajoitukset eri lajien läpiviemisessä. Aikataulun teossa huomioimme myös kaikki 
kilpailun kestoon liittyvät toimenpiteet kuten esimerkiksi aitojen asettelu, maalikameratoiminnot, 
koekierrokset ja urheilijoiden mahdolliset esittelyt yleisölle.  Toivomme, että näin pystymme luomaan 
teille puitteet miellyttävälle kilpailulle jossa voitte keskittyä teille kaikkein olennaisempaan; hyvien tulosten 
tekemiseen, urheilusta nauttimiseen sekä ystävien kanssa olemiseen. 

Aikataulusta julkaisemme kaksi versiota: Alustava aikataulu, joka on nimensä mukaan suuntaa-antava, 
ei-sitova aikataulu, joka tullaan päivittämään, ja Lopullinen aikataulu, joka julkaistaan muutama päivä sen 
jälkeen kun ilmoitusaika on umpeutunut ja tiedämme lajikohtaiset ennakkoilmoittautunaat kilpailijamäärät. 
Mikäli lopullisen aikataulun julkaisun jälkeen tulee paljon jälki-ilmoittautumisia se voi vaikuttaa aikataulua 
viivyttävänä tekijänä. Pyrimme tiedottamaan kenttäkuulutuksin mikäli julkaistuun aikatauluun tulee 
merkittäviä muutoksia. Jälki-ilmoitusten seurauksena mikään laji ei aiennu.

Versiomerkitty ja päivätty kilpailuaikataulu löytyy ilmoitustaululta ja kilpailukutsusta 
Kilpailukalenterissa.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
Vaikka varsinainen ilmoitusaika on umpeutunut annamme urheilijoille kilpailun sääntöjen puitteissa 

mahdollisuuden jälki-ilmoittautua kisapaikalla. Jälki-ilmoituksen hinta on varsinaisen ilmoitusmaksun 
kaksinkertainen määrä ja se maksetaan kuten varsinaiset ilmoitusmaksutkin pankkiin Kilpailukalenterissa 
määritellyllä tavalla.

Kilpailujärjestäjänä varaamme itsellemme yksinoikeuden hyväksyä tai hylätä jälki-ilmoittautumiset 
eräjakoon mahdollisesti aiheutuvan ja aikatauluja sekoittavan muutoksen takia. Hylkäystapauksista 
tiedotamme kenttäkuulutuksen kautta.

Jälki-ilmoittautuminen tehdään juoksulajeissa varmennuslistalle joka löytyy ilmoitustaululta ja 
kenttälajeissa lajisihteerille nimenhuudon yhteydessä.

VARMISTAMINEN
Juoksulajeissa osallistujien todellinen lukumäärä vaikuttaa suoraan kilpailuerien tekemiseen. Siksi 

pyydämme, että juoksulajeihin ilmoittautuneet varmistavat osallistumisensa ennenkuin eräjaot tehdään. 
Varmistamatta jättämisen seurauksena urheilijaa ei oteta mukaan kilpailuun.

Varmistaminen tehdään ilmoitustaululla olevan listan kautta. Lajikohtaisesti listalla on kerrottu ketkä 
ovat ilmoittautuneet ja millaisia tilastoaikoja he ovat ilmoittautuessaan merkinneet. Näitä tilastotietoja 
käytämme kun muodostamme eriä ja sijoitamme urheilijat eriin ja radoille. On siis tärkeätä että ilmoitat 
tilastoaikasi ilmoittautumisen tai viimeistään varmistuksen yhteydessä.

Varmistus on tehtävä viimeistään 60 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä lajin kilpailuaikaa.

Kenttälajeissa emme tee varmistuksia ilmoitustaulun kautta vaan urheilijat osallistuvat 
nimenhuutoon kisapaikalla. Nimenhuuto järjestetään 15 minuuttia ennen lajin ilmoitettua 
kilpailuajankohtaa. Samalla kirjataan mahdolliset lajiin liittyvät seikat kuten esimerkiksi aloituskorkeus ja 
seivästelineiden sijoittelu. Nimenhuudon yhteydessä voi myös jälki-ilmoittautua.



 
KOKOONTUMINEN

Juoksu- ja kävelylajeissa kilpailijat kokoontuvat erilliselle kylteillä merkitylle 
kokoontumisalueelle viimeistään 15 minuuttia ennen lajin ilmoitettua kilpailuaikaa.

Kokoontumisalueella kilpailijoille kerrotaan missä erässä ja millä radalla he tulevat kilpailemaan. Lisäksi 
kilpailijoille jaetaan kilpanumero lajeissa joissa tullaan maaliin yhteisellä radalla. Tämän jälkeen he siirtyvät 
lähtöpaikan välittömään tuntumaan odottamaan lähtövuoroaan.

Kenttälajeissa urheilijat saapuvat itsenäisesti kisapaikalle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 15 
minuuttia ennen ilmoitettua kilpailuajankohtaa.

KILPAILEMINEN
Kilpailu käydään normaaliin tapaan ja kilpailun jälkeen poistutaan omaan tahtiin katsomoon. Muissa 

kenttälajeissa kuin korkeus ja seiväs on sarjoissa 13 ja nuoremmat kullakin kilpailijalla neljä yritystä. 
Sarjoissa 15 ja yli käydään ensin kolmen kierroksen alkukilpailu josta 8 parasta jatkavat käännetyssä 
paremmuusjärjestyksessä kolmelle viimeiselle kierrokselle. Mikäli osallistut useaan samanaikaisesti 
käytävään lajiin voit siirtyä paikasta toiseen kunhan ilmoitat tästä lajisihteerille. Voit samalla sopia 
lajisihteerin kanssa siitä, että teet kisasuoritteesi kierroksen aluksi tai lopuksi mutta jos et ehdi 
kierrokselle menetät ko kierroksen vuorosi.

Kilpailu voidaan käydä eri vaiheissa riippuen lajista ja osallistujamääristä. Jos lajia ei kilpailla suorana 
loppukilpailuna niin siinä järjestetään alku- ja mahdollisesti välierät. Näissä jatkoonpääsy ratkaistaan joko 
eräsijoituksen (esim voittajat) tai ajan perusteella. Jatkoon päässet tiedetään kun viimeinen erä on kisattu. 
Aikataulusta voit lukea miten eri lajit kisataan tässä kisassa.

Välieriin tai loppukilpailuun ei tarvitse varmistaa osallistumistaan. Jos sensijaan olet päässyt jatkoon 
mutta et aio käyttää jatkopaikkaasi niin ilmoita tästä välittömästi kilpailukansliaan. Nostamme tällöin fair-
play hengessä ja mahdollisuuksien mukaan seuraavan henkilön jatkopaikallessi. Jos olet juuri ja juuri jäänyt 
karsintarajan alle älä heti poistu kisapaikalta siltä varalta että joku karsintarajan saavuttanut ei 
kilpailekkaan!

ENSIAPU
Ensiapupiste on kylteillä merkitty ja sijaitsee maalialueen tuntumassa.

PALKINTOJENJAKO
Palkinnot pyritään jakamaan välittömästi kilpailun tuloksen ratkettua. Palkintojen jako tapahtuu muuta 

kilpailua häiritsemättä.


