
Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit lauantaina 8.6.2019 
Kangasalla 

Kilpailuohjeet 

SM-VIESTIT kilpailuohjeita: 

Kunto-Pirkat ja Kangasalan Urheilijat -68 järjestävät Suomen Aikuisurheiluliiton  
SM-viestit 8. kesäkuuta 2019.  
Alla ajankohtaiset kilpailuohjeet. 

KILPAILUPAIKKA 

Kangasalan Kyötikkälän urheilukenttä (Lätsä-Pekantie 19, 36200 Kangasala) 

Kisakanslia sijaitsee urheilukentän huoltorakennuksessa. Kanslia avataan kilpailuaamuna 
klo 8.  

OSALLISTUMISOIKEUS 

Osallistumisoikeus SM-kilpailuihin on SAULin jäsenseuran jäsenellä. Kilpailun järjestäjä on 
oikeutettu tarkistamaan osallistujan syntymäaika ja jäsenyys.  

KILPAILUNUMEROT  
Kilpailunumerot jaetaan kirjekuoressa seuroille kilpailukansliasta. 

Jos SM-viesteihin tuleva seura tietää varmasti 4 x 100 metrin joukkueensa kokoonpanon 
ja juoksujärjestyksen, seura voi varmistaa osanottonsa etukäteen, mutta vain 
perjantaihin (7.6.) klo 12 mennessä.   
Nämä varmistamiset sähköpostilla: taisto.pietila@hotmail.com Muille matkoille on 
varmistettava normaalisti eli 1,5 tuntia ennen aikatauluun merkittyä oman lajin alkua. 
Kaikkiin varmistamisiin käytetään varmistuskaavaketta. 

KISA-AIKATAULU 

Kilpailupäivänä aikataulu on nähtävissä Kunto-Pirkkojen kotisivulla  www.kuntopirkat.fi 
kentän huoltorakennuksen ilmoitustaululla, kisakansliassa ja kokoontumispaikalla. 

OSANOTON VARMISTUS 

Joukkueen kilpailusarja määräytyy nuorimman juoksijan mukaan.  
Joukkueen lopullinen kokoonpano ja juoksujärjestys on ilmoitettava  
viimeistään 90 minuuttia ennen lajin alkua kilpailun järjestäjälle. 
Joukkuetta saa täydentää saman seuran vanhempien sarjojen urheilijoilla.  
Urheilija saa kuitenkin osallistua samaan lajiin vain yhdessä sarjassa. Tässä mielessä 
samoiksi lajeiksi katsotaan lajiparit 4x1500m ja 3x800m sekä 4x400m ja 3x400m. Seuran 
kaikkien joukkueiden juoksijoiden nimet ja syntymävuodet on ilmoitettava 
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Lopullinen kokoonpano, kunkin juoksijan 



syntymävuosi ja juoksujärjestys on ilmoitettava joukkueen varmistuksen yhteydessä ennen 
varmistusajan päättymistä. Tällöin kuhunkin viestijoukkueeseen voidaan nimetä kuka 
hyvänsä järjestäjille ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu urheilija, kunhan tämä 
muuten täyttää sääntöjen vaatimukset.  
Kommentti: Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kaikki ne kilpailijat, jotka  
mahdollisesti tulevat osallistumaan kilpailuun. Osanoton varmistuksen yhteydessä ei voida 
enää ilmoittaa uusia kilpailijoita. Kilpailijan voi kuitenkin osanoton varmistuksessa ilmoittaa 
eri viestiin, kuin mihin hänet oli ennakolta ilmoitettu. 
Joukkueen kokoonpanoa on mahdollista muuttaa vielä varmistusajan umpeutumisen 
jälkeenkin, mikäli joku joukkueen urheilijoista viime hetkillä loukkaantuu. Tällöin 
loukkaantuneen urheilijan tilalle voidaan ottaa toinen urheilija. Tämä uusi urheilija on 
sijoitettava samalle osuudelle, jolta loukkaantunut urheilija otettiin pois. Tämä muutos  
on ilmoitettava järjestäjille viimeistään kokoontumispaikalla.” 
Osanoton voi peruuttaa kisakansliaan, jos varmistamisaika ei ole päättynyt. Jos urheilija ei 
osallistu siihen lajiin, johon hänet on varmistettu, hän ei kyseisen lajin jälkeen voi osallistua 
muihin lajeihin.  

VERRYTTELYALUE 
Verryttelyalueena käytetään vain kentän ympäristöä. Kentän nurmialue ja takasuora 
rauhoitetaan kilpailuun valmistautuville joukkueille. 

PUKUHUONEET JA SUIHKUT  
Pukuhuoneet ja suihkutilat sijaitsevat kentän huoltorakennuksessa.  

KILPAILIJOIDEN KOKOONTUMINEN (CALLING)  
Kilpailijat kokoontuvat radan takakaarteessa, sadan metrin lähtöpaikalla olevassa 
kokoontumisteltassa. Kokoontuminen viimeistään 20 minuuttia ennen lajin alkua. 
Eräjaot ovat nähtävissä kokoontumispaikalla. 

Calling auki      Calling kiinni         Kentälle 
30 min              20 min                   15 min 

 

TULOSPALVELU  

Ratajärjestykset ja eräjaot julkaistaan tulostaululla noin 20 minuuttia osanottovarmistuksen 
päättymisestä. 

Virallinen tulostaulu sijaitsee huoltorakennuksen seinällä. Tulokset julkaistaan tulostaululla 
noin 20 minuuttia lajin päättymisen jälkeen.  

Tulokset julkaistaan kilpailujen kotisivuilla (www.kuntopirkat.fi) mahdollisimman pian. 

VASTALAUSEET  

Protesti on tehtävä kilpailun järjestäjälle kirjallisesti perusteluineen, samalla on maksettava 
30 euroa. Jos protesti hyväksytään, maksu palautetaan. Kanssakilpailijoiden 
osallistumisoikeutta koskeva protesti on jätettävä ennen kilpailua ja tuloksia koskeva 



protesti 30 minuutin kuluessa tulosten julkaisemisesta. Jos protesti ei ole tehty 
asianmukaisesti, tulokset jäävät voimaan. 

PALKINTOJENJAKO  
Palkinnot jaetaan mahdollisimman pian tulosten julkaisun jälkeen.   

ENSIAPU  
Ensiapupiste on kentän huoltorakennuksessa. SPR:n ensiapuryhmä päivystää kentällä 
kilpailuaikana. 

RUOKAILU 
Kilpailupaikalla voi ruokailla kentän teltassa. Huoltorakennuksen kahviossa ja 
erillisessä kahviteltassa myydään kahvia, virvokkeita, makkaraa, sämpylöitä yms. 
 

TIEDUSTELUT  

Taisto Pietilä puh. puh. 0405158683. 
 
YHTEISTYÖSSÄ: 

KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68                                           


