
Aluemestaruusviestit

 

Aika: pe 16.6.2017 klo 17.30 alkaen

Paikka: Ähtäri 

Järjestävä seura:  Ähtärin Urheilijat 

Www: http://www.ahtarinurheilijat.f

Ohjeet kilpailijoille ja huoltajille

 

Yleistä

· Kilpailut järjestetään Ähtärin urheilukentällä osoite Viertotie 1

· Autojen paikoitus kentän vieressä olevalla hiekkakentällä.

• 13.6.2017 mennessä osoitteessa jorma.tukeva@sedu.f

• Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös joukkueen kokoonpano. Varamiehiä 
voit tarvittaessa nimetä kaksi. Varmista, että kaikilla mukaan lähteville juoksijoille on 
lunastettu lisenssi. 

• Ilmoittautumismaksu 15€/joukkue, jälki-ilmoittautumisesta peritään kaksinkertainen 

maksu 

• Maksuosoite: FI19 5540 0540 0081 21

 

Kilpailuissa noudatetaan mestaruuskilpailusääntöjä

• M/N 17 tai M/N19-sarjan urheilija voi osallistua oman sarjan lisäksi myös yleisen sarjan 
viestiin M/N 17 sarjan urheilija voi osallistua oman sarjan lisäksi myös M/N 19 sarjaan . 

• M/N 19 sarjassa vähintään yhden juoksijan on oltava 19v sarjalainen. 

• Urheilija EI saa kuitenkaan osallistua samaan lajiin kahdessa eri sarjassa.

 

Infopiste, kilpailutoimisto ja tulospalvelu

• Toimisto sijaitsee huoltorakennuksessa portista heti oikealla 

• Toimistossa huolehditaan myös tulospalvelu, sekä osanoton varmistamiset 

• Numerolaput saa toimistosta seuroittain. Samat numerot kiertävät joukkueelta toiselle. 

• Numerolaput tulee palauttaa kilpailujen jälkeen. Palauttamattomista numerolapuista 
perimme 10€/lappu.

• Toimiston vieressä on ilmoitustaulu, johon tulokset ja eräjaot tulevat näkyviin 

 

Varmistukset

·         Osanotto tulee varmistaa viimeistään 60 minuuttia ennen ko. lajin alkua 
varmistuslomakkeella, jonka voi tulostaa Ähtärin Urheilijoiden sivuilta. Tulostakaa jo itse 
valmiiksi. Varmistuksen yhteydessä  on ilmoitettava joukkueen juoksujärjestys 
kirjallisena. 

·         Pyrkikää tekemään varmistukset mahdollisimman keskitetysti, jotta välttäisimme 
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turhaa ruuhkaa toimistossa

 

Jatkoonpääsyt ja eräjaot

• Alkueristä jatkoon sääntöjen mukaan; kahdesta alkuerästä jatkoon pääsee kaksi parasta 

erästään ja heidän jälkeen kaksi parasta alkueräaikaa saavuttanutta joukkuetta.. 

• Mikäli jossakin sarjassa joukkueita on ilmoittautunut ja varmistanut kuusi tai vähemmän,
niin alustavan aikataulun alkukilpailun paikalla juostaan loppukilpailu.

•  Pitkät viestit ja aitajuoksuviestit juostaan suoraan loppukilpailuna

 

Kilpailunumerot

• Kilpailijat käyttävät rintanumeroa paitsi aitajuoksuviestissä, joissa vain ankkureilla on 
rintanumero

• Seurat hoitavat jakelun 

• Kilpailunumerot tulee palauttaa huoltorakennuksessa olevaan laatikkoon 

 

Verryttely ja kilpaileminen

·         Urheilijoiden verryttelyalueena toimii kentän ulkopuolella olevat kevyen liikenteen
väylät ja viheralue

·         Urheilijat siirtyvät itsenäisesti kilpailupaikalle ennen viestin alkua häiritsemättä 
muita joukkueita.

·         Kenttäalue on tarkoitettu vain kilpailijoille ja toimitsijoille. Huoltajien paikka on 
kentän ulkopuolella. Näin varmistamme sujuvan kilpailun kulun

 

 Jälki-ilmoittautuminen

• Jälki-ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään keskiviikkona 14.6.2017 kello 12.00 

mennessä. 

 

Aikataulu

• Lopullinen aikataulu julkaistaan Ähtärin Urheilijoiden nettisivustolla viimeistään to 15.6.

 


