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Tietoa seuratoimijoille
1) Piirin seurojen yhteinen tapaaminen
HUOM! Lasyn seurojen seuratapaaminen torstaina 23.4 klo 18:00-20:00 Lahden Urheilukeskuksessa
Lue lisää ja ilmoittaudu: www.lasy.fi/uutiset/lasyn-piiritiedote-ja-seuratapaamin/
Tänne paikalle kaikista vähääkään aktiivisista seuroista vähintään seuran nuorisotoiminnasta ja
kilpailutoiminnasta vastaavat henkilöt.

2) Yhteystietojen päivitys – tehtävä välittömästi
Ilmoittakaa kaikki mahdolliset muutokset yleisurheilujaostojenne vastuuhenkilöiden tehtävä-, nimi- ja
yhteystiedoissa, jotta ne tulevat oikein painettavaan kilpailukalenteriin ja päivitettäviin nettisivuille sekä
saatte postit oikeisiin osoitteisiin. Tiedot 20.3. mennessä osoitteella: sari.hallberg@phlu.fi.

3) Kunniakierrokset seuranne kokouksen asialistalle
Tapahtuma tulisi järjestää kaikissa SUL:n jäsenseuroissa. Hyvä mahdollisuus rekrytoida seuraväki
keräämään tukea yleisurheilutoimintaan ja hyvä syy kokoontua seuran ulkoilutapahtumaan isolla porukalla
vaikka kaikki heistä ei keräykseen osallistuisikaan.
www.kunniakierros.fi

4) Koulutusuutisia: tuomari- eli toimitsijakoulutus
TUOMARI/TOIMITSIJAKURSSIT
-

Lahden Ahkera järjestää keväällä yleisurheilun 2. tason tuomarikurssin, jonne voivat tulla kaikki
ilman aikaisempia koulutuksia sekä 3. tason tuomarikurssin niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet
2. tason. Näistä tarkempaa tietoa myöhemmin.

KUULUTTAJAKOULUTUS
- Kuuluttajakoulutus pidettäneen su 5.4. Pajulahdessa. Tarkempaa tietoa lähempänä.
TASO 1 – YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (YT)
- Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola 1.3. / 22.3.2020
- Ilmoittautumiset tutkinnolle viimeistään 16.2.2020
TASO 1 – NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (NYT)
- Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola 25.-26.4. / 9.5.2020
- Ilmoittautumiset tutkinnolle viimeistään 15.4.2020

Ohjaajakoulutuksista
lisätiedot nyt
www.lasy.fi

On seuratoiminnan kannalta tärkeää, että näihin kaikkiin koulutuksiin etsitään
ja kutsutaan henkilöitä seuroista.

5) Kilpaileminen
Seurojen toivotaan aktivoivan kaikkia paikkakunnan liikunnallisia nuoria mukaan kilpailutoimintaan ja oman
seuran urheilijoita aktiivisesti kisaamaan pm-kilpailuissa sekä muissa hyvissä nuorten kisoissa.
Aulis Tiensuu on kerännyt tietoa seurojen kilpailuaktiivisuudesta usean vuoden ajalta. Tämä tilasto toimii
hyvänä mittarina ja mukavana tavoitteena kaikille piirimme seuroille.
Katsokaa Lasyn seurojen tulosmäärät: www.lasy.fi/toiminta/tilastot-ja-seuranta/

Kilpailutoiminnan tietoja
KAIKKI SEUROJEN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT on nyt haettavissa kilpailukalenterin kautta
www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku jota kautta ne tulevat näkyviin sähköiseen kilpailukalenteriin. Piirin
myöntämät kilpailut, joiden tiedot tulevat tai niiden halutaan tulevan piirin painettavaan
kilpailukalenteriin, pyydetään hakemaan maaliskuun 1. päivään mennessä.
Vain näin ovat kilpailujen tulokset valtakunnallisesti tilasto- ja luokittelukelpoisia. Tässä SUL:n
kilpailupäällikkö Mika Muukan lähettämä liiton ohje:
”Kilpailujen tulokset ovat virallisia ja tilastokelpoisia vain silloin, kun ne on haettuna SUL:n (kansalliset
marraskuussa) tai piirin/alueen kautta viimeistään 3 vrk ennen kilpailukalenteri.fi -kautta. Mikäli
hakupalvelu on suljettuna, niin tällöin piirin kilpailuvastaava voi laittaa kisatiedot kilpailukalenteri.fi järjestelmään.
Seurakisoissa saavutetut tulokset eivät ole tilastokelpoisia. Seuran mestaruuskilpailut tai seuraottelut
tulee hakea myös piirin/alueen kautta, mikäli tulokset halutaan tilastokelpoisiksi. Kilpailun lisätiedoissa
voi mainita rajoituksista ja kilpailukalenterin hallintalinkin avulla pystyy myös rajoittamaan osallistuvia
seuroja, jolloin esim. suljetut seuraottelut ovat mahdollisia.”

Ylemmän tason kilpailut, kuten Motonet GP ja Tähtikisat sekä kansalliset kisat, on haettu jo syksyllä ja
muut kisat haetaan nyt piiri- tai aluehaun kautta.
Kilpailutoiminnassa järjestetään aluemestaruuskilpailut sarjoissa M/N, M/N 19 ja 17 sekä P/T 15
yhdessä Eteläisen alueen kanssa.
Pm-kilpailuina käydään edelleen kaikki P/T 9 – 13 -sarjojen kilpailut sekä nyt myös P/T 14 - 15 -sarjojen
kilpailut.
Järjestävien seurojen on alue- tai piirihaun kautta tehtävä kilpailuhaku oheisen listan mukaan
myönnetyistä aluemestaruus- ja pm-kilpailuista sekä kaikista muista järjestämistään pk-kisoista ja
myös seurojen ja kuntien mestaruuskilpailujen osalta, seura- ja kuntaotteluiden osalta jne.
Jos kilpailu on tarkoitettu vain selkeästi rajatulle joukolle kuten esim. kunnan asukkaille, seuran
jäsenille tai niitä seuraottelussa edustamaan alituille urheilijoille, siitä voi laittaa maininnan
kilpailutietoihin.
Piirin myöntämät kilpailut, joiden tiedot tulevat tai niiden halutaan tulevan piirin painettavaan
kilpailukalenteriin, pyydetään hakemaan maaliskuun 1. päivään mennessä. Pyri siis hakemaan kaikki
tiedossa olevat kilpailut tuohon ajankohtaan mennessä – näin saadaan painetusta kalenterista
mahdollisimman kattava.
Piirin myöntämiä kisoja voidaan piirihaun kautta hakea myös kauden aikana, mutta niiden on oltava
sähköisessä kilpailukalenterissa vähintään 3 vrk ennen kilpailua! Kannattaa kuitenkin toimia hyvissä
ajoin.
Jos tarvetta muutoksiin tai kohtaatte ongelmia, ottakaa yhteyttä piirin ja alueen kilpailuvastaava
Hannu Nurmiseen p. 0400 284 153 h.nurminen53@gmail.com tai kilpailukalenterin tekijään Aulis
Tiensuuhun p. 040 5511 030 aulis.tiensuu@pp.inet.fi .

Kilpailut: Uutta 2020
•
•
•
•

Piirinmestaruuskisat järjestetään 2 päivän mittaisena viikonloppukisana. Järjestelyistä vastaavat
Asikkalan Raikas ja Lahden Ahkera. Aiemmin kisa on ollut 2+2 päiväinen iltakilpailu.
Piirinmestaruuskisoissa on myös 15-sarjan lajeja
Aluemestaruuskilpailut 15-sarja, 17-19-sarja ja yleinen sarja kisataan yhdessä Eteläisen alueen
kanssa.
Piirin yhteinen kilpailusarja: Jokainen piirin seura saa halutessaan nimetä yhden kesän kilpailuistaan
sarjaan. Tämä toimii kutsuna ja yhteismarkkinointina piirin muille seuroille. Tavoitteena on saada
urheilijoita kisaamaan naapuriseuran kisoissa ja aktivoida muutenkin nuoria kilpailemaan.
o Porkkana piirin seuroille:
▪ Verrataan edellisen vuoden 9-15-vuotiaiden seurakohtaisia tulosmääriä piirin yhteisen
kilpailusarjan kävijämäärään (pl. oman seuran kilpailu).
▪ Osallistuakseen seurapalkintokilpailuun on seuralla oltava vähintään 10 tilastotulosta
edeltävältä vuodelta.
▪ Voittajaseuralle 300 €, toiselle 200 €, kolmannelle 100 €

Seurakilpailut 2020
Seurojen järjestämät omat sarjakilpailut (kilpailut ovat avoimia myös muille) haku tehdään
Kilpailukalenteri -järjestelmän kautta osoitteessa www.kilpailukalenteri.fi/seurahaku .
SEURAKILPAILUJEN TULOKSET EIVÄT OLE VALTAKUNNALLISESTI TILASTOITAVIA.

Valtakunnalliset kilpailut 2020
Pyydetään kilpailuja hakevia seuroja katsomaan SUL:n sivuilta vuoden 2020 arvokilpailukalenteri
https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/01/Arvokilpailukalenteri-2020-1.pdf sekä
alla olevat alueen / piirin arvokilpailut ja muut jo päätetyt kilpailutapahtumat, jotta järjestettävien
kilpailujen päällekkäisyyksiltä tarpeellisilta osin vältytään.

Alueen ja piirin jo sovitut kilpailut 2020
su 9.2.
su 5.4.
pe-la 15.-16.5.
ti 19.5.
su 24.5.
ke 27.5.
pe-su 12.-14.6.
ke 15.7.
la-su 18.-19.7.
ti 21.7.
la 25.7.
la-su 19.-20.9.

Hallikansalliset
Avoimet pm-hallit 9-15
SELL Games
KLL:n SM-maastot
Uusi Lahti -juoksut
ESS viestikarnevaalit
YAG
Motonet GP
Kouvola Games
Tähtien kisat
Mondo Games
KLL:n SM-kisat

Pajulahti
Pajulahti
Lahti, Urheilukeskus
Vierumäki
Lahti, Urheilukeskus
Lahti, Urheilukeskus
Lappeenranta
Lahti, Urheilukeskus
Kouvola, Kuusankoski
Orimattila
Lappeenranta
Lahti, Urheilukeskus

Piirin ja alueen arvokilpailut 2020
la 21.3.
la 18.4.
la 25.4.
la 16.5.
to 21.5.
la 6.6.
ti 30.6.
ma 6.7.
la-su 18.-19.7.
ke-to 22.-23.7.
ke 22.7.
ma-ti 27.-28.7.
ke-to 29.-30.7.
la-su 1.-2.8.
to 13.8.
ti 18.8.
la 29.8.
ti-ke 1.-.2.9.
la 5.9.

Am-maantiejuoksut
Am-maantiekävelyt
Am-maastot
pm-maastot 9-15
Am-10000 m
pm-ottelut 1. 9-15
Seuracup 1.
Am-esteet
Am-ottelut
Am- M/N
Piiriottelu 14-17
Am M/N 17-19
Am P/T 14-15
pm- 9-15
Seuracup 2.
pm-viestit 9-15
pm-ottelut 2. 9-13
Am-viestit 15-M/N
Seurcup Superfinaali

Vantaa, Sotunki
Espoo, Otaniemi
Vantaa, Hakunila
Iitti
Helsinki, Eläintarha
Heinola
Lappeenranta
Vantaa, Hiekkaharju
Lahti, Urheilukeskus
Vantaa, Hiekkaharju
Kouvola, Kuusankoski
Helsinki, Eläintarha
Porvoo
Lahti, Urheilukeskus / Vääksy
Kotka, Karhula
Lahti, Urheilukeskus
Joutsa
Hyvinkää
Lahti, Urheilukeskus

Lahden Fazer Reilucupin suunnitellut päivämäärät: la 9.5., to 21.5., xxxxxx ja lisäksi Piirin Heittocupin
osakilpailuja piirin alueella.
Pm-kisoista on tehtävä kilpailuhaku www.kilpailukalenteri.fi/piirihaku

LasY:n pm-kisamitalit
Pm-kisoja järjestävät seurat, pm-kisojen mitalit on saatavana PHLU:n toimistosta Sari Hallbergiltä,
sari.hallberg@phlu.fi puh. 040-5177993.

Päätetyt osanottomaksut 2020:
KymY:n ja LasY:n alueella yhteisesti sovitut kilpailumaksut:
Seuracup:
· seurasta osallistujia 1-3
· seurasta osallistujia 4-10
· täysijoukkue

30,00€
50,00€
100,00€

Lasten piirinmestaruuskilpailut:
· lapset 9-15 v. pm-kisat
· ottelut 9-15 v.
· viestit 9-15 v.
· lajipäivät

8,00€
12,00€
15,00€
8.00€

12,00€ jälki-ilmoittautuminen
16,00€ jälki-ilmoittautuminen
30,00€ jälki-ilmoittautuminen
12,00€ jälki-ilmoittautuminen

Seurojen järjestämissä muissa piirin myöntämissä kilpailuissa osanottomaksut ovat järjestäjien itse vapaasti
päätettävissä.

HUOM! Pm-kilpailujen osanottajamäärät seuroittain on ilmoitettava välittömästi kilpailujen jälkeen Sari
Hallbergille sari.hallberg@phlu.fi jotta järjestävä seura saa osuutensa osanottomaksuista!

Piirin HeittoCup
•
•
•

Jatkuu myös vuonna 2020
Lisätietoja myöhemmin
Päivitämme sivut ennen kevättä kun saamme tapahtumat kalenteriin

Lisätietoa: www.lasy.fi/toiminta/kilpailut/lasyn-heittocup/

