
 

 

   

                                          

 

 

 

 

                     Aikuisurheiluliiton vauhdittomien sisähyppyjen SM-kilpailut 

              Porissa la 13.1.2018 

 

 

            



porin urheiluveteraanit ry (puv) toivottaa tervetulleiksi 

kaikki kilpailijat ja kisavieraat porin urheilutalolle 

lauantaina 13.1.2018. kilpailut avataan klo 10:55 puv-seuran 

puheenjohtajan toimesta. 

näiden kisojen laadukkaat hyppypaikat mahdollistavat 

varsin hyvin tämän tapahtuman toteuttamisen teille 147 

urheilijalle, jotka olette saapuneet tekemään omia 

parhaita suorituksianne vauhdittomien hyppyjen merkeissä. 

sisähyppyjen sm-kisojen järjestelyissä meillä on pitkä 

perinne, sillä tämä on jo peräti seitsemäs kerta, kun puv-

yhdistyksellä on kunnia olla isäntänä. kisamme ovat aina 

olleet urheilutalolla, eli suorituspaikka lienee tuttu jo 

entuudestaan monelle vieraalle. 

tapahtuman onnistumiseen tarvitaan olosuhteiden lisäksi 

myös runsaasti taustavoimia ja vapaaehtoistyötä. 

uskommekin, että meidän kokenut toimitsijakoneistomme 

hoitaa tehtävänsä erinomaisesti niin, että te urheilijat 

olette tyytyväisiä järjestelyihin ja toteutukseen kaikin 

puolin. 

 

lisäksi ensimmäistä kertaa seuramme historiassa kisojen 

tulospalvelu toteutetaan online –periaatteella, eli voit 

katsella kilpailujen pöytäkirjoja urheilutalolla 

reaaliajassa sisääntuloaulan välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevalla tietokoneella. toki voit käyttää myös omaa 

päätelaitetta kisojen seurantaan. 

porin urheiluveteraaneille on aina ollut tärkeää oma 

kotoinen karhukaupunki. tämä sivu onkin toteutettu porin 

kaupungin uuden brändin mukaisesti, eli tässä on käytössä 

meidän seudun tuore ja virallinen fontti: Pori Sans. 

tehdään kaikki yhdessä tästä kohtaamisesta todella uniikki 

kilpailutapahtuma. 

 

 

  

     

       

                                       

 



Kilpailijoiden ohjeet 

Aikataulu: 

Lajisuoritukset alkavat klo 11:00. Kilpailuaikataulu on liitettynä tähän käsiohjelmaan (sivu 7). 

Kilpailijoiden lista: 

Lista on nähtävissä Porin Urheiluveteraanien nettisivuilla. Kisapaikalla on tietokone, josta 

voit tarkastella kyseistä listaa. Voit käyttää myös omaa päätelaitettasi tähän. 

Kisakanslia: 

Kanslia on sisääntuloaulan läheisyydessä ja se palvelee klo 9:00 – 17:45. 

Osanoton varmistus: 

Kisakansliassa viimeistään yksi tunti (60 min) ennen oman (ensimmäisen) lajin alkua. 

Kisamateriaalin (kirjekuoressa kisanumero ja tämä käsiohjelma) vastaanotto tarkoittaa 

myös siis varmistusta kaikkiin ilmoittamiisi lajeihin, jollet erikseen mainitse muuta.  

Pukuhuoneet: 

Pukuhuoneet sijaitsevat Urheilutalon pohjakerroksessa ja ne on merkitty ”SM-hypyt” 

(miehet ja naiset). 

Verryttely: 

Kilpailijoiden käytössä on alakerran judo- ja painitila aikavälillä 10 -15. 

Kilpailuasu: 

Kilpailuasun on oltava IAAF/ WMA-sääntöjen mukainen. Kilpailunumeroita käytetään 
kisapaidan rinnassa. Korkeushypyssä numeroa voi käyttää joko rinnassa tai selässä. 
Numeroiden on oltava kokonaan näkyvillä ja näin ollen luettavissa. Numerointi toteutetaan 
ikäjärjestyksessä (sarjasi ilmoitetaan kisanumeron alussa, esim. 45). 

 

Lajikohtaisia ohjeita: 

Kilpailijat kokoontuvat suoraan lajipaikoille aikataulun mukaisesti (ole paikalla 20 min. 
ennen). 

Korkeushypyssä aloituskorkeus on ilmoitettava lajin sihteerille heti lajipaikalle saavuttua.  

Kilpailuissa otetaan huomioon uusimmat (2016) SAUL-säännöt koskien näitä kilpailulajeja. 

Noudatetaan SAUL yleisurheilun kilpailusääntöjä (15§).  

Mestaruuskilpailu tapahtuu yksittäislajeina, eli yhteispisteitä ei lasketa. Jalkineina käytetään 

lenkkitossuja tai piikkareita (piikit enintään 6 millimetriä). 



Pituushyppy ja kolmiloikka 

1. Vauhdittomassa pituushypyssä urheilija hyppää paikaltaan tasajalkaponnistuksella 
noudattaen muuten ulkoratojen pituushypyn sääntöjä. 
 
2. Vauhditon kolmiloikka aloitetaan tasajalkaponnistuksella, toinen ja kolmas ponnistus 
tehdään yhdellä jalalla. Toinen ponnistus on vuoroloikka, jossa alas tullaan toiselle jalalle, 
kuin millä on ponnistettu. Kolmas ponnistus on hyppy, jossa alastulo tapahtuu molemmille 
jaloille. 
 
3. Vauhdittomassa pituushypyssä ja vauhdittomassa kolmiloikassa on mahdollista käyttää 
ponnistusalustaa. Ponnistusalustan korkeus voi olla korkeintaan 5cm. Hypättäessä 
ponnistusalustalta jalat tai hyppyjalkineiden kärjet saavat ylittää ponnistuslinjan päkiään 
asti. Pituushypyssä alastulopaikan on oltava samalla tasolla ponnistusalustan alareunan 
kanssa. Kolmiloikassa alastulopaikan on oltava samalla tasolla toisen ja kolmannen 
ponnistuspaikan kanssa, mutta jos ensimmäinen ponnistus tehdään ponnistustasolta, sen 
yläreuna voi olla korkeintaan 5 cm näitä ylempänä.  
 
4. Suoritus mitataan lähimmästä jäljestä, jonka urheilijan keho tai mikä tahansa siihen 
liitetty jättää alastuloalueeseen. Mittaus suoritetaan kohtisuoraan ponnistusrajaan tai sen 
jatkeeseen nähden.  
 
5. Vauhdittomassa pituushypyssä ja vauhdittomassa kolmiloikassa hyppääjällä on kolme 
suoritusta. 

 

Korkeushyppy 
 

 1. Vauhdittomassa korkeushypyssä urheilija ylittää riman molempien jalkojen 
samanaikaisella ponnistuksella. Alkuasennossa mikään urheilijan kehon osa ei saa ylittää 
hyppytelineiden ja riman muodostamaa tasoa. Koska alkuasennossa on oltava liikkumatta, 
on hyppääjän ponnistettava ennen kuin mikään kehon osa, kädet mukaan lukien, koskettaa 
rataa tai alastulopatjaa hyppytelineiden ja riman muodostaman tason toisella puolella. Jos 
kilpailija kuitenkin ponnistaessaan ennen riman ylitystä koskettaa rataa tai patjaa jollakin 
kehon osallaan eikä hän tuomarin mielestä hyödy tästä mitään, ei hyppyä tällaisen 
kosketuksen vuoksi tule hylätä. 
 
2. Aloitus ja riman korotukset: 64-67- 70-73-76-79-82-85-88-91-94-97-100-103-106-109-
112-115-118-121-124-127-130-133-136-139-142-145-148-151-154-157-160-163-166-169. 
 
3. Kustakin korkeudesta on kolme yritystä, mutta urheilija voi tarvittaessa siirtää yrityksiä 
seuraavaan korkeuteen, mikäli hän katsoo sen itselleen parhaaksi. 
 
4. Urheilijan on viimeistään 20 minuuttia ennen lajin alkua ilmoitettava hyppypaikan 
sihteerille aloituskorkeutensa (myös alle 70cm mahdollinen, laskemiset 3 cm välein). 
 

5. Lajin jo voittanut voi itse valita seuraavan korkeuden (esim. SE-yritys). 



 

 

Protestit: 

Kilpailun aikainen protesti (suullinen) on tehtävä heti suoraan lajin johtajalle. Protestit on 
jätettävä kisakansliaan kirjallisena mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 30 
minuuttia lajin päättymisen jälkeen. Protestimaksu on 30€. Maksu palautetaan, mikäli 
protesti hyväksytään. 

Palkintojen jako: 

Palkinnot jaetaan heti lajin päättymisen jälkeen, kunhan tulokset on tarkistettu virallisiksi. 
Ole siis heti mitalisuorituksesi jälkeen valmis tulemaan palkittavaksi tulospalvelun 
läheisyyteen, joka sijaitsee sisääntuloaulassa. 

Tulospalvelu: 

Tulospalvelu toteutetaan täysin online –periaatteella, eli seinälle ei ilmesty paperisia 
tulosasiakirjoja, vaan kilpailupöytäkirjoja voi tarkastella PUV-seuran tulospalvelun 
tietokoneelta, joka sijaitsee sisääntuloaulan välittömässä läheisyydessä. 

Voit tietenkin myös seurata pöytäkirjoja omalla päätelaitteellasi (esim. tabletti tai 
älypuhelin). Tulospalvelun osoite on: https://www.porinurheiluveteraanit.net/ 

Lopulliset tulokset (lehdistömuoto) toimitetaan tietysti myös oman seuran varsinaisten 
web-sivujen lisäksi Tilastopajaan ja SAUL-sivujen tulospalveluun mahdollisimman nopeasti. 

Tulospalvelun vastaava on Petri Rajakorpi (040 5205504). 

 

https://www.porinurheiluveteraanit.net/


Tuomarineuvosto: 

- Kilpailujen johtaja Pertti Ahomäki (050 5268204) 
- Toivo Aalto 
- Liiton asettama ylituomari on Kari Pohjola 

Ruokailu: 

Urheilutalon yhteydessä on Kahvila Poritar, joka tarjoaa edullisen kisalounaan hintaan 8€. 
Lounaaseen kuuluu kinkkukiusaus, salaatti, patonki + levite, ruokajuoma (vesi tai mehu) 
sekä kahvi. 

Ateria on tarjolla klo 13-17. 

Ensiapu: 

Kilpailuissa on paikalla lääkäri (Ari W. Sulin),  ja lisäksi Satakunnan Pelastuslaitoksen 
ensihoitoyksikkö. 

Doping-testit: 

Mikäli virallinen taho, eli Suomen urheilun eettinen keskus SUEK (entinen Suomen 

antidopingtoimikunta, ADT) pyytää sinua testiin, niin sinun tulee suostua siihen.  

Lisätiedot: https://www.suek.fi/urheilija-dopingtestissa 

 

Yhteistyökumppanit: 

                                                                           

                                                           

 

                                                     

                                        

                                                                                               

 

 

 

https://www.suek.fi/urheilija-dopingtestissa


Aikataulu: 

 

10:55 kilpailujen avaus 

11:00 korkeus: M30 ja M35 (HP1). M70+ (HP2) 

11:00 korkeus: N40 (HP3). N70+ (HP4) 

11:00 pituus: M40 ja M45 (HP1). M60 (HP2) 

11:00 pituus: N30 (HP3) 

11:40 korkeus: M50 ja M55 (HP1). M60 (HP2) 

11:40 korkeus: N30 (HP3). N45, N50 ja N55 (HP4) 

11:40 pituus: M65 (HP1) 

11:40 pituus: N60 ja N65 (HP2). N35 (HP3) 

12:20 korkeus: M40 ja M45 (HP1). M65 (HP2) 

12:20 korkeus: N35 (HP3). N60 ja N65 (HP4) 

12:20 pituus: M30 ja M35 (HP1) 

12:20 pituus: M70+ (HP2) 

12:20 pituus: N40 (HP3) 

13:10 pituus: M50 ja M55 (HP1) 

13:10 pituus: N45, N50 ja N55 (HP2) 

13:10 pituus: N70+ (HP3) 

14.00 kolmiloikka: M40 ja M45 (HP1) 

14:00 kolmiloikka: M60 (HP2) 

14:00 kolmiloikka: N30 (HP3) 

14:40 kolmiloikka: M30 ja M35 (HP1) 

14:40 kolmiloikka: N60 ja N65 (HP2) 

14:40 kolmiloikka: N70+ (HP3) 

15:20 kolmiloikka: M50 ja M55 (HP1) 

15:20 kolmiloikka: M70+ (HP2) 

15:20 kolmiloikka: N35 (HP3) 

16:00 kolmiloikka: M65 (HP1) 

16:00 kolmiloikka: N45, N50 ja N55 (HP2) 

16:00 kolmiloikka: N40 (HP3) 



Kilpailuorganisaatio: 

Kilpailujen johtaja: Pertti Ahomäki 

Tuomarineuvosto: Pertti Ahomäki, Toivo Aalto ja SAUL - ylituomari Kari Pohjola 

Tekninen johtaja: Aarto Virtanen 

Lajijohtajat: Kimmo Salminen, Seppo Elonen, Timo Jokinen, Jouko Naskali, Keijo Silvola, Toivo Aalto ja Jori 

Lope 

Kuulutus: Jyri Leppäkoski, Juha Mäenpää ja Taavi Härkönen 

Lääkäri ja palkintojen jako: Ari W. Sulin 

Tulospalvelu: Petri Rajakorpi ja Mika Parkkali 

Videointi ja valokuvaus: Mika Parkkali 

Toimitsijoiden välipalat: Marjukka Parkkali 

Toimitsijat: Sami Kerola, Ari Ahomäki, Jari Pykilä, Jouko Väre, Matti Koivunen, Markku Gardin, Jaakko Jäntti, 

Ossi Hohkuri, Arto Prehti, Tuomo Tilenius, Esa J. Anttila, Esa Leppänen, Marja Savolainen, Milja Kuikka, Pirjo 

Ahokas, Simo Oksa, Markku Korpunen, Tiina Uusivirta, Pasi Pekkala, Leo Haakana, Mari Sjövall, Oiva 

Valtanen, Kimmo Järvinen, Petri Mykrä, Juho Myntti, Marko Nummi, Lauri Virtanen, Sami Natri, Matti Natri, 

juha Natri, Pasi Vandell, Kari Suominen, Pekka Koskinen + muutama muu henkilö.     

       

                       


