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 KILPAILUOHJEISTO  

- Osanoton varmistus kirjallisesti kilpailukansliaan viimeistään 1 tunti ennen lajin alkua, varmistuksen 

yhteydessä ilmoitetaan joukkueen lopullinen juoksujärjestys. 

- Juoksijalla on osanotto-oikeus ainoastaan yhden ikäluokan joukkueissa  

- Seurojen/ joukkueiden numerointi, numerot jaetaan varmistuksen yhteydessä  

o 9v. sukkulaviesti: aloittajalla ja ankkurilla numero  

o 4x50/100m, aitaviestit, 4x400/600/800m kaikilla juoksijoilla on rintanumero, jossa 

joukkueen numero ja osuusnumero 

- Alkueristä loppukilpailuun pikaviesteissä 6 nopeinta joukkuetta ja sukkulaviestissä 8 nopeinta joukkuetta. 

Mikäli varmistaneita joukkueita pikaviestissä on alle 6, niin viesti juostaan suoraan loppukilpailuna 

aikatauluun merkityn alkuerän kohdalla. 

- Viestikapulat pitää palauttaa heti maaliin tultaessa. Viestikapulat käytössä pikaviesteissä ja pitkissä 

viesteissä. 

- Vaihdonvalvojat opastavat ja neuvovat vaihtoalueella juoksijoita 

- Protestit ja vastalauseet on tehtävä kilpailun ylituomarille kirjallisesti 15 minuutin kuluessa tulosten 

julkistamisesta 

- Ohjaajien, huoltajien ja vanhempien paikka on ensisijaisesti katsomossa, ei kentällä. Sukkulaviestissä voi 

joukkuetta kannustaa nurmikolla takasuoran puolella. Kaikkien kentällä olevien tulee noudattaa 

toimitsijoiden antamia ohjeita ja määräyksiä. 

OHJEET LAJEITTAIN 

- sukkulaviesti  

o Juostaan nurmikolla, jalkineina voi olla piikkarit tai lenkkikengät. Paljasjaloin voi myös juosta. 

o Vaihto tapahtuu käteen koskettamalla viirikepin takana 

o Lähtevä juoksija lähtee matkaan vaihtokosketuksen tapahduttua paikoiltaan (ei ennakkoa)  

 - 4x80m aj. ja 4x 60m aj.  

o Lähtö ja II- vaihto tapahtuu parillisilta radoilta maalin päästä. 

o I- ja III- vaihto tapahtuu parittomilta radoilta. 

o Vaihto tapahtuu käteen koskettamalla viirikepin takana  

o Lähtevä juoksija lähtee matkaan vaihtokosketuksen tapahduttua paikoiltaan (ei ennakkoa) 

o Aitoja ei saa kaataa tahallaan millään ruumiinosalla.  

 - 4x50m  

o Viestikapulaa kuljetetaan kädessä, pudonneen kapulan voi nostaa kumpi juoksija tahansa. 

o II-, III- ja IV-osuuden viestinjuoksija lähtee liikkeelle oman 50 metrin lähtöviivan edestä  

o Lähtijä saa kiihdyttää liikkeelle ennakkoon aikuismaisesti  



o Vaihdon tulisi tapahtua liikkeessä seuraavien 10 metrin aikana  

o Juoksijan tulee pysyä omalla radalla, kunnes kaikki ovat vaihtonsa suorittaneet. Radan vaihtaminen ja 

toisen joukkueen estäminen johtaa joukkueen hylkäämiseen.   

- 4x100m  

o Viestikapulaa kuljetetaan kädessä, pudonneen kapulan: 

13- sarjassa voi nostaa kumpi juoksija tahansa  

15- sarjassa kapulan voi nostaa ainoastaan kapulan tuoja 

o Vaihtoalue on 30m (keltaiset hakaset), jonka sisällä vaihto on suoritettava HUOM uusi sääntö ei 

ennakkoaluetta 

o Pikaviestissä voi käyttää jokainen juoksija yhtä ennakkomerkkiä (ei liitua)  

o Juoksijan tulee pysyä omalla radalla, kunnes kaikki ovat vaihtonsa suorittaneet. Radan vaihtaminen ja 

toisen joukkueen estäminen johtaa joukkueen hylkäämiseen. 

o Vaihtoalueen rikkomuksessa ratkaisee kapulan paikka, koska se on siirtynyt vastaanottajan käteen  

- 4x400m ja 4x800m 

o Lähtö tapahtuu 800m lähtökaarelta pystylähdöllä  

o Ensimmäisen osuuden juoksija voi siirtyä sisäradalle välittömästi lähdön jälkeen  

o Kaikki vaihdot tapahtuvat maalin kohdalla, 20 metrin vaihtoalueen sisällä  

o Vaihtoalue on maaliviivasta + - 10m. (sininen pitkä hakaviiva)  

- 4x600m  

         o Lähtö tapahtuu 800m lähtökaarelta pystylähdöllä 

         o Ensimmäisen osuuden juoksija voi siirtyä sisäradalle välittömästi lähdön jälkeen  

         o I- ja III- vaihdot tapahtuvat takasuoran lopussa, 20 metrin vaihtoalueen sisällä 

         o II- vaihto tapahtuvat maalin kohdalla, 20 metrin vaihtoalueen sisällä 

         o Vaihtoalue on maaliviivasta + - 10m. (sininen pitkä hakaviiva)  

- Paikoitus 

o Parkkipaikat toimitsijoille, kilpailijoille ja huoltajille: Lakiantie jäähallin takana oleva sorakenttä ja 

jäähallia vastapäätä oleva sorakenttä. 

MUUTA: Palkintojen jako tapahtuu katsomon edessä olevalla palkintopallilla. Valokuvaus katsomon 

puolelta. Seurat voivat pystyttää seuratelttansa kenttää ympäröivälle nurmialueelle. Kisoissa on kaksi 

kioskia, toinen katsomon takana ja toinen jäähallin päädyssä. Numeroita ei tarvitse palauttaa. Hakaneulat 

tulee palauttaa hakaneulojen palautusastioihin, joita on kisakansliassa ja kioskeissa sekä maalialueella. 

Pukuhuoneet ovat jäähallirakennuksessa. 

TERVETULOA UUSITULLE ALAVUDEN KESKUSURHEILUKENTÄLLE! 


