KILPAILUJEN HAKU HALLI- JA ULKORATAKAUDELLE 2019
Kansallisia ja aluekilpailuja ulkoratakaudelle sekä hallikilpailuja sisäratakaudelle 2019 haetaan
sähköisesti hakupalvelun kautta. Hakulinkki: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Kansallisten, aluekisojen ja hallikilpailujen hakuaika alkaa 15.11.2018 ja päättyy 30.11.2018.
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee merkitä haetun kilpailun luokka esim. hallikilpailut tulee merkitä
”Hallikilpailu”. Kilpailulle myönnettävän lopullisen luokituksen ja ajankohdan päättävät alueet ja
kilpailuvaliokunta hakemusten pohjalta. Luokituksen pohjana ovat lähtökohtaisesti kilpailuvaliokunnan
linjaukset ts. kilpailuvaliokunta voi erikoistapauksissa poiketa annetusta linjasta.
HUOM! Vain määräaikaan mennessä sähköisen palvelun kautta haetut kisat huomioidaan.
Ei-riittävän lajiohjelman kattavat kilpailut kuuluvat piirien myöntämät -luokkaan.
Kansalliset kilpailut 2019 (hakuaika 15.–30.11.2018)
Kansalliset kilpailut ovat pelkästään ulkoratakauden (rata/kenttäkilpailut) yleisen sarjan kisoja. Loput
kisat ovat joko aluekisoja ja piirin myöntämiä. Kansallisia kilpailuja ulkoratakaudelle 2019 myönnetään
noin 10 kappaletta. Niitä hallinnoi SUL ja alueiden kilpailuvastaavat. Niitä haetaan sähköisesti
hakupalvelun kautta.
Kansallisen kisojen lajit koordinoidaan ja päätetään yhdessä kisajärjestäjien ja SUL:n kesken.
Kisajärjestäjä esittää lajit sähköisen kilpailuhaun yhteydessä.
Kansallisille kilpailuille asetetut hakuvaatimukset
• Kaikki lajiryhmät kattava lajiohjelma, minimissään 12 lajia.
• 19/17-sarjan lajeja voi olla mukana.
• 400 m kestopäällystekenttä. Pinnoite ja suorituspaikat ovat hyvässä kunnossa.
• Halu päästä Tähtikisaluokkaan tulevaisuudessa.
Aluekisat 2019 (hakuaika 15.-31.11.2018)
HUOM! Uusi kisaluokka, joita koordinoivat alueet. Aluekisoja ulkoratakaudelle 2019 sekä hallikilpailuja
sisäratakaudelle 2019 haetaan sähköisesti hakupalvelun kautta.
Aluekisoihin kuuluvat Ulkoratakilpailut, Hallikilpailut, Kävelykilpailut ja Maantielajien kilpailut
- Ulkoratakilpailut (aluekisat):
o ulkoratakaudella oleva kisat pääsääntöisesti 19/17-ikäluokan ja yleisen sarjan lajeja.
o monipäiväiset nuorten Games-tyyppiset kisat
- Hallikilpailut:
o kiertävällä radalla varustetuissa halleissa olevat kilpailut
o pääsääntöisesti aikuisten lajeja
o valtakunnallisesti merkittävät nuorisohallikilpailut
- Kävelykilpailut; radalla tai maantiellä järjestetyt kävelykilpailut
- Maantielajit sis. maratonit ja puolimaratonit:
o Vain virallisesti mitatuilla maantiereiteillä olevat kisat
HUOM!
• GP- ja Tähtikisapäiville ei myönnetä kansallisia kisoja tai M/N, M/N22-sarjojen lajeja aluekisoihin.
• Kansallisten kisapäiviin ei myönnetä muita M/N, M/N22-sarjan lajeja aluekisoihin

Alueen kilpailuhakua koskeviin kysymyksiin vastaa alueen kilpailuvastaava Jarmo Hakanen
jarmo.hakanen@tampereenpyrinto.fi p. 050-5541358 sekä liiton kilpailupäällikkö Mika Muukka.
Arvokilpailukalenterit
Arvokilpailukalenterit ovat liiton kotisivuilla kohdassa: Kilpailut ja olosuhteet -Kilpailukalenterit.
V. 2019 kalenteri on erityisen tärkeä tulevia kilpailuja haettaessa, koska sieltä löytyvät GP- ja
Tähtikisojen päivät, joiden kohdalla on hakurajoituksia. Lisätietoja antaa tarvittaessa liiton
kilpailupäällikkö Mika Muukka.
VARSY:n nettisivujen materiaalipankissa on 2019 kalenteri, johon on merkittynä tähän mennessä
myönnetyt kilpailut: SM-kisat, GP- ja tähtikisapäivät. Lisäksi kalenteriin on merkitty alustavasti
suunniteltuja kilpailupäiviä VARSY:n pm-kisoille, aluemestaruuskisoille ja TPC:lle , leirit…
Piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2019
Piireissä myönnettävät kilpailut haetaan myös sähköisen hakujärjestelmän kautta, niille avataan oma
haku jakso myöhemmin. Tarkemmista hakuohjeista ulkoratakauden kilpailujen osalta tiedotetaan
tammikuussa 2019. Piirin myöntämien kilpailuhakua koskevat tiedustelut, Teijo Raitio p. 0400-741868,
teijo.raitio@turunurheiluliitto.fi

