
 

TOIMITSIJOIDEN OHJEET SAUL SM-kisat 29.7.-1.8.2021 
 
Kiitos, että olet lupautunut toimitsijatehtäviin. Nelipäiväinen tapahtuma on iso ponnistus ja yhdessä 

tekemällä saadaan varmasti taas hieno tapahtuma aikaiseksi. Pidetään yllä iloista ja positiivista ilmapiiriä ja 

autetaan sekä ohjeistetaan kilpailijoita, yleisöä ja toimitsijatovereita parhaan kykymme mukaan koko 

viikonlopun ajan. 

 

 

Paikalla tulee olla viimeistään 45 minuuttia ennen oman suorituspaikan ensimmäisen lajin 

alkua (seipäässä 90min). Lajijohtajat ja sihteeri jo 60 minuuttia ennen. Kokoontuminen suoraan 

suorituspaikalla. 

Aikataulut ja Mikkelin urheilupuiston kentän kartta liitteenä. Toimitsijoiden kulku kentälle tapahtuu Anni 

Swanin kadun puoleisesta portista, jossa jokainen desinfioi kädet tullessaan alueelle. 

 

Pukeutuminen 

Toimitsijoilla on käytössä toimitsijaliivi, jonka saa Esedun kisakansliasta. Toimitsijaliivin kanssa 

suosituksena on tumma vaatetus sään mukaan. Palauttakaa liivi kisan jälkeen kansliaan. Jos haluatte lunastaa 

sen 15€ niin kisan jälkeen seuran sivuille tulee siitä ohjeet. 

 

Toimitsijatila ja ruokahuolto 

Toimitsijatilana on katsomon alla yksi pukuhuone (tarkentuu myöhemmin). Suosittelemme kuitenkin 

oleskelua mahdollisimman paljon ulkona. Jokaiselle toimitsijalle on päivän aikana tarjolla lämmin ruoka ja 

kahvia voi käydä juomassa koko päivän ajan.  

 

Ensiapu 

Urheilupuistossa ja Metsolankadun kentällä on ensiaputarvikkeita ja mahdollisuuksien mukaan myös EA 

päivystäjä. 

 

Urheilijoiden kokoontuminen 

Yhteinen Callin piste löytyy takasuoran alakatsomon yläpuolella olevalta tasanteelta. Tarkempi sijainti 

löytyy kenttäkartasta (liitteenä). Kenttälajeissa lajijohtaja tai hänen edustaja käy hakemassa ryhmän 

suorituspaikalle 30 minuuttia ennen lajin alkua. Juoksulajeissa urheilijat siirtyvät lähtöpaikalle heille 

juoksujen kokoontumispaikalla annettavien ohjeiden mukaan. Pöytäkirjat lajisihteeri hakee (tai jos riittävästi 

lähettejä, niin ne tuodaan tulospalvelusta suorituspaikoille) varmistusajan sulkeuduttua n. 60 minuuttia ennen 

lajien alkua.  

Urheilijaesittelyitä ei järjestetä eli lajit laitetaan alkamaan aikataulun mukaan tai jos kaikki on 

paikalla ja hyväksyvät lajin aloituksen esim. 10 minuuttia etuajassa niin se on ok. Mikäli aikataulu 

on tiukka, annetaan vain kaksi verryttelysuoritusta. Verryttelyt suoritetaan suoritusjärjestyksessä. Urheilijoita 

pyydetään poistumaan lajin jälkeen omatoimisesti pois kenttäalueelta. 

 

Tulospalvelu 

Kenttälajien valmiit tuloslistat tuodaan jonkun lajitoimitsijan toimesta tulospalveluun heti lajin 

päätyttyä. Tulospalvelu sijaitsee pääkatsomon alla olevassa kokoustilassa. Tulospalvelusta tulokset viedään 

viralliselle tulostaululle, joka sijaitsee pääkatsomon takana. Metsolan kentältä (tarkentuu myöhemmin.) 

 

 

Välineet ja aita-/estemitat 

Ikäryhmillä on eri painoisia välineitä ja aita-/estevälit sekä niiden korkeudet vaihtelevat. Liitteenä 

on näitä koskeva sääntötiedosto, joka printataan jokaiselle toimitsijaryhmälle myös sihteerin 

kansioon. Kannattaa kuitenkin jo etukäteen tutustua oman lajiryhmän ohjeisiin. 

 

Metsolan kentän suorituspaikat 

Metsolan kentällä on kaksi heittohäkkiä. M1 ja M2 ovat vierekkäiset suorituspaikat.  



Urheilijat on ohjeistettu tuomaan omat välineet punnituksesta suoraan Metsolan kentälle. Lajijohtaja 

varmistaa ennen kisaa, että kaikissa välineissä on merkinnät. Kisajärjestäjän välineet ovat Metsolan kentällä 

valmiina. Lajin päättymisen jälkeen palkinnot jaetaan Mikkelin Urheilupuistossa, kun urheilijat ovat päässeet 

kentälle. Tieto esim. soittamalla palkintojenjaon vastaavalle? 

 

Kenttälajeista 

Korkeudessa rima nousee 3 cm välein. Mikäli mukana on yksi hyppääjä ikäluokasta, voi hän 

määritellä korkeuden johon rima nousee. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli mukana on esim. kaksi 

N35 sarjan ja yksi N40 sarjan hyppääjä, voi N40 sarjan hyppääjä halutessaan määritellä riman 

noston 2 cm, jolloin N35 sarjan hyppääjät jättävät sen kierroksen väliin ja heille seuraava korkeus 

on 3 cm edellisestä korkeudesta. Riman nostot lasketaan korkeudesta 100 cm ylöspäin tai alaspäin 

( 97 – 100 – 103 ). 

Seipäässä toimitaan muuten samoin, mutta rima nousee 10 cm välein. Riman nostot lasketaan 

korkeudesta 200 cm ylöspäin tai alaspäin (190 – 200 – 210 ). 

Muissa kenttälajeissa on kaikilla alkuun 3 kierrosta, jonka jälkeen kolmelle viimeiselle kierrokselle  

pääsee oman sarjan kahdeksan parasta. Mikäli urheilijat haluavat, tulee suoritusjärjestys tämän jälkeen 

kääntää 

niin, että kolmen kierroksen jälkeen paras suorittaa oman suorituksen kierroksen viimeisenä. Mikäli lajissa 

on yhdistettyjä ikäluokkia esim. N30 ja N35, pääsee molemmista ikäluokista 8 parasta 

kolmelle viimeiselle kierrokselle. 

 

Juoksuista 

Juoksuihin tehdään erillinen ohjeistus, joka on lähetetty ryhmän jäsenille. Mikäli et ole saanut 

viestiä, ole yhteydessä Lariin. 

 

Kysyttävää 

Kisojen pääsihteeri: Lari Valtanen, 044 0367606 

Kilpailunjohtaja: Jussi Rikkinen 044 9908756 

Mikkelin Kilpa- Veikkojen puheenjohtaja: Juha Putkonen 044 0190280 

Kanslia: Satu Soivanen 044 0367605 

Tulospalvelu: Esa Mikkonen 0400 466962  

Kahvio ja ruokailu: Merja Toijonen 0400 920610 

Tuomarineuvosto: Tapio Ojala 040 5820769, Kari Pohjola 0400 415678 ja Raimo Koskela 044 5242525 


