VALKEALAN KAJO
YLEISURHEILUN KILPAILUTOIMINTA
KILPAILEMINEN ON MUKAVA OSA YLEISURHEILUHARRASTUSTA!
Kisailu, kilvoittelu ja kilpaileminen ovat osa lasten ja nuorten urheilua. Kilpaileminen kiehtoo ja se tarjoaa
vahvoja elämyksiä. Parhaimmillaan kilpaileminen on lapsen oma juttu, joka innostaa lasta ja nuorta jatkamaan urheilun harrastamista. Kilpailussa lapsen on mahdollista kokeilla omia rajojaan ja kokea tunne-elämyksiä turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Lapsia ja nuoria kannustetaankin osallistumaan kilpailuihin
– lähde sinäkin rohkeasti mukaan! Kaikissa kilpailutoimintaan liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä ryhmäsi
ohjaajan puoleen. Ohessa on koottuna perustiedot yleisurheilun kilpailutoiminnasta.

KILPAILUTIEDOT

LAJIT

Seurakisat
Paikallisesti eri urheiluseurojen järjestämiä tapahtumia.
Seurakisat ovat ”matalan kynnyksen” kilpailuja, joissa 5-15
vuotiaat kilpailevat eri lajeissa. Seurakisoihin ei tarvita
lisenssiä eikä seuran jäsenyyttä.

Kilpailukutsusta (kilpailukalenteri.fi) löytyvät jokaisen kilpailun tarkat kilpailutiedot. Kilpailukutsussa on määritetty
kilpailulajit, jotka usein vaihtelevat sarjoittain.
Yleisurheilussa kilpailuja järjestetään kaikissa rata- ja kenttälajeissa, otteluissa sekä viestijuoksuissa. Lisäksi järjestetään erilaisia maantie-, maasto-, hölkkä, polkujuoksu- ja
maratonkilpailuja.

Piirikunnalliset kilpailut
Piirin jäsenseuran järjestämiä tapahtumia, joissa kilpaillaan
määritetyissä lajeissa ikäluokissa 7-19 vuotiaat. Kilpailut
ovat tarkoitettu kyseisen piirin seurojen kilpailijoille, mutta
usein kilpailuihin pääsee mukaan myös piirin ulkopuoliset
kisailijat.

• Kilpailuissa 1.10. ja 31.12. välisenä aikana on määräävänä
se ikä, jonka kilpailija saavuttaa seuraavan kalenterivuoden
aikana.
• Kilpailuissa 1.1. ja 30.9. välisenä aikana kilpailija osallistuu
siihen sarjaan, minkä iän hän täyttää kuluvan kalenterivuoden 1.1. - 31.12. välisenä aikana.

Piirinmestaruuskilpailut
Kymenlaakson piiri järjestää piirinmestaruuskilpailuja kaikissa yleisurheilun yksilölajeissa ja viestijuoksuissa.
Piirinmestaruuskilpailuissa sarjoja on 9-vuotiaista alkaen.
Kansalliset kilpailut
Kaikkien seurojen kilpailijoille tarkoitettuja tapahtumia,
joissa lajitarjonta vaihtelee paikkakunnittain. Kansalliset
kilpailut kokoavat ikäluokittain lähialueen parhaimmiston
mittelemään paremmuudesta.

Kokeile
rohkeasti
eri lajeja ja
kilpailumuotoja!

SARJAT
Yleisurheilukilpailuissa sarjaporrastus on kaksi vuotta.
Kauden 2021 ikäluokat:
• 5-vuotiaat: 2016 syntyneet ja nuoremmat
• 7-vuotiaat: 2014-2015 syntyneet
• 9-vuotiaat: 2012-2013 syntyneet
• 11-vuotiaat: 2010-2011 syntyneet
• 13-vuotiaat: 2008-2009 syntyneet
Sarjaporrastuksessa saattaa olla kilpailukohtaisia
poikkeuksia – tarkasta sarjat aina kilpailun tiedoista!
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LÄHDE MUKAAN KILPAILEMAAN!
ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN

Lisenssi sisältää:
• Kilpailuluvan
• Pohjola vakuutuksen Sporttiturva-tapaturmavakuutuksen
• Spurtti News-lehden 8-13-vuotiaille (ilm. 2krt/vuodessa)

Kilpailuihin ilmoittaudutaan seuran toimihenkilön kautta
– pois lukien seurakisat ja kilpailut, joissa ilmoittaudutaan
kilpailupaikalla (selviää kilpailukutsusta).

Lisenssiin sisältyvä vakuutus on voimassa piirien ja seurojen järjestämissä kilpailuissa, otteluissa ja harjoituksissa
sekä harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti. Kajon
harjoitusmaksuihin sisältyy lisenssi. Lisenssivakuutuksen
tarkemmat tiedot www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit

Kunkin kilpailun tiedoista löytyy viimeinen ilmoittautumisajankohta, johon mennessä seuran on viimeistään
ilmoitettava kilpailijat.

OHJEET KILPAILIJOILLE KORONA-AIKANA
• Vain täysin terveenä ja oireettomana osallistutaan kilpailuun. Riskiryhmiin kuuluvien osallistumista ei suositella.
• Tutustutaan tarkasti kilpailun järjestäjän turvallisuusohjeisiin.
• Peseydytään ja pukeudutaan kotona. Pukuhuoneet eivät
ole käytössä.
• Vältetään tarpeettomia lähikontakteja.
• Huomioidaan hygieniaohjeet (käsien pesu, yskiminen,
niistäminen, omat juomapullot ja pyyhkeet), etäisyydet ja
mahdollinen omien välineiden käyttö.
• Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen kilpailujen.
• Yskitään ja aivastetaan olkavarteen tai nenäliinaan. Vältetään kasvojen koskettelua.
• Huolehditaan käsihygieniasta ennen ja jälkeen heittosuorituksen. Heittolajeissa huolehditaan välineen hygieniasta
mahdollisuuksien mukaan.
• WC-tiloissa käsien pesu ennen ja jälkeen käyntiä.

Kajon ilmoittautumiset hoitaa:
Susanna Pasi, susanna.pasi@valkealankajo.fi
puh. 050 5515598
Ilmoittaudu kisoihin Susannalle viimeistään neljää vuorokautta ennen ilmoittautumisen eräpäivää.
Kilpailuihin ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla
seuraavin tiedoin:
Kilpailun nimi ja kilpailupäivä
Kilpailijan nimi, sarja ja lajit
Esimerkki:
Kilpailun nimi: Kymenlaakson lajipäivät
Kilpailupäivä: torstai 1.6.2017
Kilpailija: Heikki Heittäjä
Sarja: P11
Laji: moukari

LISÄTIETOJA
Valkealan Kajo
Tiina Jyrkiäinen
nuorisovastaava alle 13 -vuotiaat
tjyrkiainen@hotmail.com
puh. 050 536 7676

Kajo maksaa harjoituksiin osallistuneiden alle 13-vuotiaiden lasten osallistumismaksut kilpailuihin maks. 25e/kilpailupvä. (psl. jälki-ilmoittautumiset, kisapassit ja kisapaikalla
maksettavat). Muutamiin kilpailuihin kerätään seuran
ilmoittautumiset myClub:n kautta – niistä ilmoitetaan
erikseen.

Seuraa myös Kajon muita tiedotuskanavia:
valkealankajo.fi/yleisurheilu/
facebook.com/valkealankajoyu/
instagram.com/kajoyleisurheilu

LISENSSIT
Yleisurheilulisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa. Yleisurheilun lisenssikausi on
voimassa 1.10.2020-30.09.2021.
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VALKEALAN KAJO
KILPAILUOHJE
OTA MUKAAN KILPAILUIHIN

KILPAILUSUORITUS

Kilpailuvarusteet:
• lenkkarit, piikkarit, lyhyet trikoot/shortsit, toppi/juoksupaita/t-paita
Lämmittelyyn ja jäähdyttelyyn:
• tuulipuku/vast. tai pitkälahkeiset paita ja housut/trikoot
Säänmukaiset päällysvaatteet:
• päähine
• käsineet ja sadeasu (tarvittaessa)
Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet:
• pyyhe ja hygieniatarvikkeet
Pienet eväät:
• juotavaa (vesi/mehu), hedelmä, leipä, jogurtti

Lämmittely: (aloitus noin 45min ennen suoritusta)
• hölkkäily, venyttely, koordinaatioliikkeet, lyhyet juoksuvedot

Syö noin 2-4h ennen lämmittelyn
aloittamista!

Jäähdyttely:
• hölkkäily noin 10 minuuttia

Suorituspaikalla: (noin 10min ennen lajisi alkua)
• tee muutamia harjoittelulähtöjä/heittoja/hyppyjä
• keskity omaan tekemiseen, älä suotta seuraile muita
• rentoudu -- liika yrittäminen/jännittäminen voi
kostautua
• juokse, heitä tai hyppää parhaasi mukaan!
KILPAILUSUORITUKSEN JÄLKEEN

Pakkaa tavarat:
• tarkasta, että olet palauttanut kisanumeron
• vaihda kuivat vaatteet ja peseydy
Syö eväät
Tarkasta tulokset ilmoitustaululta – osallistu
palkintojenjakoon
Ota mukaan myös hyvä mieli ja iloa
tekemiseen!

Kilpailujen tulokset löytyvät useimmiten:
https://live.tuloslista.com

KILPAILUPAIKALLA

Seuraa myös Kajon muita tiedotuskanavia:
valkealankajo.fi/yleisurheilu/
facebook.com/valkealankajoyu/
instagram.com/kajoyleisurheilu

• ole ajoissa paikalla (noin 1h ennen lajisi alkua)
• varmista osanottosi ja nouda numero kilpailukansliasta
• tarkista aikataulu
• tutustu kilpailupaikkaan (wc ja pukuhuone)

Muista kannustaa kavereita ja
muita kilpailijoita!

