M/N 17 PIIRIOTTELU 2022
Uusikaupunki, Sorvakon urheilukenttä ja Kalannin urheilukenttä
keskiviikko 27.7.2022 klo 17.00.
Tämä vuoden M/N17 piiriottelu käydään Uudessakaupungissa sekä
moukarin osalta Kalannissa. Lajeina ovat 100m, 400m, 800m, 1500m,
110m/100m aj, 400m aj., 3000m kävely, korkeus, seiväs, pituus, 3-loikka,
kiekko, kuula, keihäs ja moukari. Lisäksi juostaan 4x100m viestit.
Liitteenä aikataulu ja kisainfoa.
Piirit ilmoittavat joukkueensa www.kilpailukalenteri.fi kautta 23.7.2022
mennessä, viestijoukkueet sähköpostilla sinikka.kontu@vahterus.com
Kilpailua koskevat tiedustelut:
Kilpailun johtaja Pauliina Aalto, p. 040 7552444

TERVETULOA UUTEENKAUPUNKIIN !!

Uudenkaupungin Kenttäkarhut

Laitilan Jyske ry

KISAINFO
Kilpailu
• Osanoton varmistuksia ei tehdä, pöytäkirjat laaditaan ennakkoilmoittautumisten
pohjalta. Mikäli muutoksia kokoonpanoon tulee, ilmoita niistä välittömästi
osoitteeseen sinikka.kontu@vahterus.com kuitenkin viimeistään kilpailupaikalle
saavuttuaan klo 16.00 mennessä.
• Kilpailukanslia on ahdas, vain joukkueiden johtajat hoitavat asioinnin siellä.
• Kilpailijoilla on käytössä numerolaput, joissa lukee kilpailijan edustama piiri.
Kestävyyslajeissa käytetään numerolappuja, joilla järjestäjät pystyvät erottamaan
saman piirin urheilijat toisistaan.
• Omien kilpailuvälineiden tarkastus tapahtuu viimeistään tuntia ennen lajin alkua
Sorvakossa harmaan välinevaraston päädyssä ja Kalannissa keltaisessa
välinevarastossa ennen kisan alkua. Kalannissa tarkastetaan ainoastaan moukarit.
Sorvakossa tarkastuksen jälkeen välineet jäävät järjestäjän haltuun ja ne toimitetaan
suorituspaikoille noin puoli tuntia ennen lajin alkua.
• Jokaisella piirillä on oikeus ilmoittaa kaksi (2) urheilijaa kuhunkin lajiin.
• Urheilijalla on oikeus osallistua kahteen (2) yksilölajiin ja viestiin.
• Kenttälajeissa (heitot ja pituussuuntaiset hypyt) on kuusi suoritusta.
• Pisteet lasketaan 9-7-6-5-4-3-2-1 ja viesteissä 5-3-2-1.
• Ottelun voitto yhteispisteiden (N/M) mukaan.
• Lisätietoja Varsy:n (http://varsy.sporttisaitti.com), UKK:n (www.kenttakarhut.fi) ja
Laitilan Jyskeen (Laitilan Jyske Yleisurheilu | Etusivu) kotisivuilta.

Kilpailupaikka
• Urheilijoiden jättö kilpailupaikalle tehdään Leijonapuiston parkkipaikalla, Sorvakon
rantatie 1, josta siirrytään kävellen urheilukentälle Etelälinjakatu 1. Leijonapuisto
toimii myös muiden kilpailupaikalle tulevien pysäköintialueena. (Urheilukentän
parkkipaikka on ahdas eikä sinne tule ajaa autoja saatikka linja-autoa.)
• Moukarin heitto tapahtuu Kalannin urheilukentällä Sahantie 68, jonne urheilijat
viedään/tuodaan tarvittaessa mahdollisesti jonkun piirin linja-autolla urheilukentän
pysäköintialueelta. Linja-auton lähtöaikataulu Kalannin urheilukentälle ilmoitetaan
myöhemmin, jos yhteiskyydille on tarvetta. Yhteiskyytiä tarvitsevat voivat olla
hyvissä ajoin yhteydessä kisajärjestäjään Pauliina Aalto p. 0407552444
• Kilpailukanslia sijaitsee maalikamerarakennuksessa.
• Välineiden tarkastus tapahtuu urheilukentän takasuoran varrella olevassa harmaassa
huoltorakennuksessa.
• Naisten ja miesten pukeutumistilat, suihkut sekä WC-tilat ovat kenttäalueen portin
läheisyydessä uudessa rakennuksessa. Siirrettäviä vessoja on sijoitettuna eri puolille
kentän reunoille.

• Ruokailuun on mahdollisuus rannan ruokaravintoloissa, joihin etäisyyttä kentältä on
noin 300 m. Piirit voivat halutessaan suorittaa ruokailuvaraukset etukäteen
rantaravintoloiden kanssa (Rannan ravintoloiden yhteystiedot alapuolella).
Kenttäalueella toimivasta kioskista on ostettavissa teetä, kahvia, kahvileipää sekä
valmiita voileipiä, sämpylöitä, grillimakkaraa ym.

RANNAN RAVINTOLOITA:
Cafe Aitta
Aittaranta 2, Uusikaupunki
p. 044 9821 720
www.cafeaitta.fi
Bistro Bay
Aittaranta 10, Uusikaupunki
Tel: 044 770 8888
https://www.bistrobay.fi;
Captain’s makasiini
Aittaranta 12, Uusikaupunki
Tel: 02-8413600
https://captainsmakasiini.fi;
Ravintola kahveli
Aittaranta 4, Uusikaupunki
Tel: 02-844 2244
www.kirsta.fi;

Kaikki ravintolat sijaitsevat Leijonapuiston parkkipaikan läheisyydessä, kävelymatkan
päässä kentältä. Ravintoloista pystyy tilaamaan listalta annoksia. Tilauksia voi tehdä
myös etukäteen.

M/N 17 piiriottelu
Uusikaupunki Sorvakon urheilukenttä
keskiviikko 27.7.2022
ALUSTAVA AIKATAULU

17.00

M17 110 m aj.
N17 3-loikka
M17 keihäs
N17 moukari

17.15

N17 100 m aj.
M17 seiväs

17.35

N17 100m

17.40

M17 100m

17.50

M17 3000m käv.
N17 korkeus

18.00

M17 3-loikka
N17 keihäs
M17 moukari

18.15

N17 3000m käv.

18.35

M17 1500m

18.45

N17 1500m
N17 kuula

19.00

N17 400m
N17 pituus
N17 seiväs
M17 kiekko

19.05

M17 400m

19.25

N17 400m aj

19.30

M17 korkeus

19.35

M17 400m aj

19.45

M17 pituus

20.00

N17 800m
M17 kuula
N17 kiekko

20.10

M17 800 m

20.40

N17 4x100 m
M17 4x100 m

