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YLEISTÄ 
 
Kevään Junior Games -kilpailut järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla 11.–12. 
huhtikuuta 2018. Kisat ovat avoimet kaikille liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä 
elinsiirron saaneille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kevätkilpailujen lajeina ovat 
yksilölajeista uinti, keilailu ja puhallustikka sekä joukkuelajeista maalipallo, boccia ja 
salibandy. Joukkuelajeihin voi ilmoittaa myös yksittäisiä osallistujia, jolloin heidät 
sijoitetaan olemassa oleviin joukkueisiin. Kisatapahtuman aikana on tarjolla myös 
monenlaista liikunnallista oheisohjelmaa ja keskiviikkoiltana 11.4. tuttuun tapaan kisadisco. 
 
 
MAJOITUS JA RUOKAILUT 
 
Opistotason hinnat 
Majoitus aamiaisella    51 euroa 
Majoitus puolihoidolla   66 euroa (1 ateria) 
Täysihoitovuorokausi    72 euroa (2 ateriaa) 
 
Liikuntahotellin hinnat 
Majoitus aamiaisella    63 euroa 
Majoitus puolihoidolla   85 euroa (1 ateria) 
Täysihoitovuorokausi    91 euroa (2 ateriaa) 
 
Iltapala ke 11.4. 20–21 (varattava ennakkoon) 5,70 euroa   
Extra-lounas/päivällinen ke tai to  10,53 euroa 
 
Majoitus- ja ruokalippuvaraukset on tehtävä 23.3. mennessä Kuortaneen 
urheiluopistolle, puh. 06 516 6209/Leena Suomela. Varaukset tehdään nimellä Junior 
Games. Ilmoita majoitusvarauksen yhteydessä majoituslista, jossa on eritelty kaikki alle 
15-vuotiaat majoittujat. 
 
 
 
 
 



KILPAILU- JA HARRASTUSPAIKAT & OPISTOLLA LIIKKUMINEN 
 
Kuortanehalli sijaitsee heti opistolle tultaessa maantien vieressä. Kuortanehallissa 
järjestetään avajaiset, boccia ja salibandy ottelut, puhallustikka, palkintojen jakoa ja 
päättäjäiset. Matkaa majoitus- ja ruokailutiloihin on noin 300–600 metriä, matkalla on 
jyrkkä mäennyppylä. Kuortanehallista löytyy alhaalta esteetön wc. 
 
Lentopalloareena sijaitsee opistolle tultaessa Kuortanehallin oikealla puolella, ja sieltä 
löytyy esteetön wc. Lentopalloreenalla järjestetään maalipalloturnaus. 
 
Uimahalli sijaitsee majoitus- ja ruokailutilojen lähellä, ja sieltä löytyy esteetön wc. Uinnin 
harjoitteluaikana ke 11.4. klo 18.00–19.00 uinti on maksutonta, muuna aikana uinti on 
maksullinen. 
 
Keilahalli sijaitsee liikuntahotellin alakerrassa. 
 
 
OSANOTTAJAT 
 
Junior Games -kilpailujen yläikäraja on 18 vuotta. Tytöt ja pojat kilpailevat kaikissa lajeissa 
samassa sarjassa. Uinnissa, keilailussa ja puhallustikassa kilpaillaan alle 13-vuotiaiden 
(2006 ja myöhemmin syntyneet) ja 13–18-vuotiaiden (2000–2005 syntyneet) sarjoissa. 
Alle 13-vuotiaat voivat valita, haluavatko osallistua yksilölajeissa (uinti, keilailu, 
puhallustikka) kilpasarjaan, jossa kolme parasta saa mitalin, vai harrastesarjaan, jossa 
kaikki osallistujat saavat osallistujamitalin. maalipallossa, bocciassa ja salibandyssa 
kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. HUOM! Salibandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-
vuotias pelaaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAJIT 
 
Näkövammaiset   uinti, maalipallo, boccia, keilailu ja puhallustikka 
   (maalipallossa saa olla enintään 5 pelaajaa/joukkue) 

(bocciassa saa olla enintään 4 pelaajaa/joukkue, 
kolme kerrallaan kentällä) 

 
Liikuntavammaiset 
 
pyörätuolinkäyttäjät   uinti, salibandy, boccia, keilailu ja puhallustikka 

(bocciassa saa olla enintään 4 pelaajaa/joukkue, 
kolme kerrallaan kentällä) 

 
kävelevät (itsenäisesti/apuvälinein liikkuvat) liikuntavammaiset ja avoin luokka 

uinti, salibandy, maalipallo, boccia, keilailu ja 
puhallustikka 
(bocciassa saa olla enintään 4 pelaajaa/joukkue, 
kolme kerrallaan kentällä) 

 
Kehitysvammaiset  uinti, salibandy, maalipallo, boccia, keilailu ja 

puhallustikka 
(bocciassa saa olla enintään 4 pelaajaa/joukkue, 
kolme kerrallaan kentällä) 
 

Elinsiirron saaneet uinti, salibandy, maalipallo, boccia, keilailu ja 
puhallustikka 
(bocciassa saa olla enintään 4 pelaajaa/joukkue, 
kolme kerrallaan kentällä) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ALUSTAVA OHJELMA & AIKATAULU 
 

KESKIVIIKKO 11.4. 
 
13.00–>  Kilpailukanslia aukeaa, (uinnin muutokset 

ilmoitettava ke klo 17.00 mennessä)  Kuortanehalli 
14.15   Järjestäytyminen avajaismarssiin Kuortanehalli 
14.30   Avajaiset   Kuortanehalli 
15.00–19.30  Kilpailut käynnissä  
   - Salibandy   Kuortanehalli 
   - Puhallustikka  Kuortanehalli 
   - Boccia (luokka 1, vaikeavamm.) Kuortanehalli 
   - Maalipallo   LP-Areena 
15.00–19.30  Liikunnallista oheisohjelmaa Kuortanehalli 
16.30–18.00  Päivällinen   Päätalo 
17.00–20.00  Keilailu   Keilahalli 
20.00–21.00  Iltapala (ennakkoon varanneille) Päätalo 
20.00–21.30  Kisadisco   Keilahalli 
21.00   Opettaja-/huoltajapalaveri Rantasauna    
  
Huom! Salibandyn ja maalipallon palkintojenjaot heti pelien päätyttyä suorituspaikoilla.
   
 
TORSTAI 12.4. 
 
7.00–10.00   Aamiainen   Päätalo 
9.00   Uintikilpailut   Uimahalli 
9.00–14.30   Liikunnallista oheisohjelmaa Kuortanehalli 
11.00–13.30  Lounas   Päätalo 
12.00–14.30  Keilailu   Keilahalli 
12.00–15.00  Puhallustikka  Kuortanehalli 
12.30    Uinnin palkintojen jako   Kuortanehalli 
13.00   Boccia (luokat 1 ja 2)  Kuortanehalli 
15.30   Kilpailujen päätös ja palkintojenjako  Kuortanehalli 

 
 
 
 
 
 



 
PALKINNOT  
 
Kaikki osallistujat saavat Junior Games -diplomin. Yksilölajeissa (uinti, keilailu ja 
puhallustikka) 13–18-vuotiaiden sarjoissa ja alle 13-vuotiaiden kilpasarjassa kolme (3) 
parasta kilpailijaa saa Junior Games -mitalin. Alle 13-vuotiaiden harrastesarjaan 
osallistuvat (uinti, keilailu ja puhallustikka) saavat osallistumismitalin. Joukkuelajeissa 
(maalipallo, boccia, salibandy ja uintiviesti) palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta Junior 
Games -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta ja voittajajoukkueille jaetaan myös Junior 
Games -pokaalit. 
Junior Games -kilpailujen Paras Kannustus -kiertopalkinto (joka on täynnä karkkia!) 
jaetaan kannustavimmalle ja karnevaalihenkisimmälle ryhmälle. Palkinto jaetaan 
päättäjäisissä. 
 
 
ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT 
 
Ilmoittautumiset 19.3.2018 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi etusivun Junior Games -linkin kautta. Henkilöt, jotka 
eivät osallistu kisoihin erityiskoulun tai -luokan joukkueissa, voivat ilmoittautua muiden 
tapaan sekä yksilö- että joukkuelajeihin. Joukkuelajeihin tehdään oma yhdistetty joukkue 
yksittäisistä ilmoittautuneista, jos ilmoittautuneita on riittävästi, tai heidät pyritään liittämään 
erityiskoulujen joukkueisiin, jos niissä on tilaa. 

Lisätiedot: VAU ry, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Nina Peltonen, puh. 050 400 
1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi 
 

 
 

TERVETULOA 
JUNIOR GAMES -KILPAILUIHIN 
KUORTANEELLE 11.–12.4.2018! 

 
LIITTEET 
 
* salibandyn säännöt  * uinnin säännöt  * boccian säännöt 
* puhallustikan säännöt  * maalipallon säännöt * keilailun säännöt 
 
 

 

 



 
SALIBANDY 

(päivitetty 1.3.2018) 
 
SARJAT 
 
Sarjoja on kaksi: kävelevät ja sekasarja. Sekasarjaan voivat osallistua sekä manuaalin 
että sähköpyörätuolin käyttäjät ja kävelevät. Sekasarjassa joukkueessa on oltava 
vähintään kaksi pyörätuolipelaajaa. Ennen pelien alkua sovitaan liikkumis- ja maalialueen 
rajoituksista. Molemmissa sarjoissa joukkueessa voi olla pelaajia eri vammaryhmistä sekä 
tyttöjä ja poikia sekaisin. Yläikäraja on 18 vuotta. HUOM! Joukkueessa saa olla yksi yli 18-
vuotias pelaaja. Molemmissa sarjoissa voidaan muodostaa yhdistelmäjoukkueita 
esimerkiksi kahden koulun oppilaista. Mikäli koululla on useampi joukkue, toivotaan, että 
sama pelaaja pelaa vain yhdessä joukkueessa, jotta mahdollisimman moni pelaaja saa 
peliaikaa. Salibandyyn voivat osallistua myös yksittäiset pelaajat, jotka sijoitetaan 
olemassa oleviin joukkueisiin. 
 
SÄÄNNÖT 
 
1. Pelialue on salibandylaidoilla rajattu kaukalo. 
2. Maalin koko on vähintään 90x106cm. Pääasiallisesti pyritään käyttämään virallista 
maalia 115x160cm. Maalin edessä on maalialue, missä maalivahti saa ottaa pallon 
käteensä. Maalialueen virallinen koko on 4x5m. Järjestäjät pidättävät oikeuden valita  
sopivat viivat, mikäli virallista maalialueen kokoa ei voida merkitä. 
3. Kentällä on samanaikaisesti maalivahti ja neljä (4) kenttäpelaajaa (1+4 pelaajaa). 
4. Maalivahdilla on oikeus pelata myös muuta paikkaa kenttäpelaajana. 
5. Joukkueeseen kuuluu vähintään viisi (5) pelaajaa, mutta enintään 15 pelaajaa. 
6. Joukkueet voivat olla sekajoukkueita, joissa pelaavat sekä tytöt että pojat samassa 
joukkueessa. 
7. Kaikille pelaajille on taattava yhtä paljon peliaikaa. 
8. Peliaika on 2x10 minuuttia, kello käy koko ajan. Tarvittaessa peliaikaa voidaan muuttaa 
aikataulusyistä. 
9. Maalieron tullessa neljään (4) maaliin, voidaan häviöllä olevaan joukkueeseen lisätä 
yksi (1) kenttäpelaaja. Maalieron tasoittuessa kahden (2) maalin eroon, pelaajamäärä 
palautuu ennalleen. 
10. Pelaaja ei saa käyttää varusteita, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisia. 
11. Junior Games -kisoissa sovitaan erikseen rajoitukset, joilla huomioidaan 
turvallisuustekijät. 
12. Joukkueen luovuttaessa, loppujärjestyksen tasapistetilanteissa tms. muita 
pulmatilanteita ratkaistaessa käytetään Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöjä. 
 
 



 
PALKINNOT 
 
Voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Kolme (3) parasta joukkuetta palkitaan Junior Games -
mitaleilla. 
 
LISÄTIEDOT: LAURI JAAKKOLA, puh. 045 136 8695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UINTI 

   (päivitetty 22.2.2018) 
 
KILPAILUMATKAT 
 
- selkäuinti 25 m 
- vapaauinti 50 m 
- vapaauinti 25 m (vaikeavammaiset apuvälineillä) 
 
LUOKITTELU 
 
- liikuntavammaiset   S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 
- näkövammaiset   S11 (sokeat), S12 (heikkonäköiset) 
- kehitysvammaiset   S14 
- muut vammaryhmät   A (avoin luokka) 
S1–S5 ovat pääsääntöisesti pyörätuoliluokkia, S6-luokassa voi olla sekä tuolilaisia että 
käveleviä, S7–S10 ovat kävelevien luokkia. A eli avoin luokka on niiden vammaisten 
luokka, jotka eivät selkeästi kuulu luokkiin S1–S14, esim. elinsiirrokkaat, dysfasia, autismi 
tms. Rinnakkaisia luokkia voidaan myös yhdistää. 
 
VIESTI 
 
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten uintiviestit uidaan erikseen. Uintimatkana on 4x25 m  
vapaauinti. Liikuntavammaisten luokassa kahden ensimmäisen viestinviejän tulee kuulua 
luokkaan S1–S7 ja kahden jälkimmäisen luokkiin S8–S10 tai avoin luokka. 
 
SARJAT 
 
Uinnit uidaan neljässä sarjassa, joissa tytöt ja pojat uivat samassa sarjassa: 
- alle 13-v (synt. 2006 tai myöh.), harrastesarja  
- alle 13-v (synt. 2006 tai myöh.), kilpasarja 
- 13–18-vuotiaat (2000–2005 syntyneet)   
- apuvälineuinti (kaiken ikäiset) 
 
MUUTA 
 
- Uinnit uidaan aikaerissä (saman ajan saavuttaneet samassa erässä luokituksesta 
riippumatta, tulokset kirjataan kuitenkin luokituksen mukaan). 
- Uimarista ilmoitettava aiemmin uitu aika lajissa, johon aikoo osallistua. 
HUOM! Ilman ilmoitettua aikaa ei voi osallistua! (myös harjoitusaika käy) 
- Uimari voi startata vedestä sekä altaan reunalta tai lähtökorokkeelta seisten tai istuen. 



- Toisen kilpailijan häiritsemisestä uinnin aikana seuraa diskaus. Jos häirintä aiheuttaa 
muutoksen häirityn kilpailijan tulokseen, niin hänen annetaan uida myöhemmin uudelleen. 
- Uimarin on tultava maaliin samalla radalla, jolla hän on lähtenyt kilpailemaan. 
 
APUVÄLINEUINTI 
 
Koulut voivat ilmoittaa apuvälineuintiin korkeintaan kaksi (2) oppilasta/koulu. 
Ilmoittautumisoikeus on myös integraatiokoulujen oppilailla. Lisäksi jokainen koulu voi 
ilmoittaa varauimarin. Jos erissä on tyhjiä ratoja tai aikataulu sallii lisäerän, niin varalla 
olevat voivat täyttää ne. Mikäli uimareita on enemmän kuin vapaita ratoja, arpa ratkaisee 
kuka saa uida. Myös apuvälineuinnissa uimareiden ajat on ilmoitettava ilmoittautumisen 
yhteydessä. Apuvälineuimareita ei luokitella, mutta heidän tulee olla vaikeavammaisia 
jotka eivät pysty uimaan omassa kilpaluokassa ilman apuvälineitä. Avustaja ei saa olla 
altaassa kilpailusuorituksen aikana, mutta avustaminen sallitaan startissa ja maaliintulon 
jälkeen. Apuvälineiden määrää ei ole rajattu, mutta sääntöä tullaan tarkentamaan aina 
kisakohtaisesti. 
 
PALKINNOT 
 
- Alle 13-vuotiaiden harrastesarja ja apuvälineuimarit: kaikki kilpailijat saavat 
osallistumismitalin. 
- Alle 13-vuotiaiden kilpasarja ja 13–18-vuotiaat: palkitaan kolme (3) parasta kilpailun 
luokkajaon mukaisesti Junior Games -mitalilla. 
- Viestit: Voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Kolme (3) parasta joukkuetta palkitaan Junior 
Games -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta. 
 
HUOM! 
 
Uinnin peruutukset, muutokset tai korjaukset on tehtävä Seppo Loiskeelle tai kisakansliaan  
kirjallisesti viimeistään keskiviikkona 11.4. klo 17.00 mennessä. Apuvälineuintiin 
ilmoittautuneiden tulee varautua olemaan paikalla jo keskiviikkona. Mikäli  
ilmoittautuneita on paljon, on mahdollista, että apuvälineuinti uidaan jo keskiviikkona. 
 
 
LISÄTIEDOT: SEPPO LOISKE, puh. 040 755 6484 (iltaisin) 
 
 

 
 
 
 

 



BOCCIA 
(päivitetty 15.2.2017) 

 
LUOKAT 
 
Kilpailuluokkia on kaksi: vaikeavammaiset (luokka 1) ja muut (luokka 2). 
Vaikeavammaisten sarjaan saavat osallistua kilpailijat, jotka käyttävät pyörätuolia 
päivittäisessä elämässä ja molemmissa käsissä on vammaa. 
 
SÄÄNNÖT 
 
Joukkueeseen saa olla nimettynä kolme (3) pelaaja ja yksi (1) vaihtopelaaja. Kotijoukkue  
(pöytäkirjassa ensimmäisenä mainittu joukkue) saa punaiset pallot ja vierasjoukkue siniset 
pallot. Pelin aloittaa aina ensimmäisessä heittoruudussa oleva punaisilla palloilla pelaava 
kotijoukkue. 
 
Kenttä ja pallot 
 
Boccian pelikenttä on 6x10m. Pelikenttä muodostuu maalialueesta, välialueesta sekä  
heittoalueesta. Heittoruudun mitat ovat 1x2,5m. Palloja on 13 kpl, joista kuusi (6) on 
punaista ja kuusi (6) sinistä nahkapalloa. Lisäksi on yksi (1) valkoinen maalipallo. Kaikki 
pallot ovat samankokoisia. 
 
Pelin tarkoitus ja kulku 
 
Pelin tarkoituksena on saada joukkueen pelipallo tai -pallot mahdollisimman lähelle 
maalipalloa. Maalipalloa saa myös siirtää osumalla siihen pelipallolla. Maalipallon heittänyt 
pelaaja heittää heti perään ensimmäisen pelipallon kentälle (= aloitusheitto). Seuraavaksi 
heittää vastustajan joukkueen pelaaja. Tästä eteenpäin heittovuorossa on aina sen 
joukkueen pelaaja, joka on kauempana maalipallosta. Heittojärjestys on aloitusheiton 
jälkeen vapaa. Jos molempien joukkueiden pallot ovat yhtä kaukana pelin ollessa kesken, 
peli jatkuu siten, että joukkueet heittävät vuorotellen, kunnes muutos tapahtuu. Viimeksi  
heittänyt on ensiksi vuorossa. Erä päättyy, kun kaikki pelaajat ovat heittäneet kaikki pallot 
kentälle. 
 
Lopputulos 
 
Erän voittaa se joukkue, jonka pelipallo(t) ovat lähempänä maalipalloa kuin vastustajan 
pallo(t). Hävinnyt joukkue saa erästä nolla (0) pistettä ja voittanut joukkue saa niin monta 
eräpistettä kuin sillä on pelipalloja lähempänä maalipalloa verrattuna vastustajan 
lähimpään pelipalloon. Jos molempien joukkueiden pelipallot ovat yhtä kaukana 
maalipallosta, erä päättyy tasatulokseen 1–1. Jos kolme pelipalloa, joista kaksi on 



samanväristä ja yksi erivärinen, on yhtä kaukana maalipallosta, erä päättyy tulokseen 2–1 
jne.  
 
Hyväksytty maalipallon heitto 
 
Maalipallon tulee jäädä maalialueelle. Maalipallon heittoa ei saa uusia. Maalipallon on 
ylitettävä kokonaan väli- ja maalialueen rajaviiva. Maalipallon on oltava myös kokonaan 
kentän rajaviivojen sisäpuolella. Jos maalipallon heitto on hylätty, siirtyy heittovuoro 
vastustajalle. Jos myös vastustaja epäonnistuu maalipallon heitossa, päättyy erä 
tulokseen 0–0. Jos maalipallon heittäjä heittää pelipallon maalipallon sijasta, se lasketaan 
hylätyksi maalipallon heitoksi. Pelipallo palautetaan kuitenkin hänelle takaisin. Seuraavan 
erän aloittaa maalipallon heitolla sen ruudun pelaaja, monesko erä on kysymyksessä. 
 
Hyväksytty pelipallo 
 
Pelipallo on hyväksytty, kun pallo on kokonaan kentän rajaviivojen sisäpuolella. Jos 
maalipallo joutuu pelin aikana maalialueen ulkopuolelle, se asetetaan maalialueelle 
pisteeseen A (merkattu teipeillä x). Jos pelipallo on ko. pisteen paikalla, laitetaan 
ulosmennyt maalipallo lähimpään mahdolliseen näkyvään paikkaan (ei pelipallon taakse). 
 
Heitot väärällä vuorolla 
 
Jos joukkue heittää väärällä vuorolla on ko. pelipallo mitätön ja se otetaan pois kentältä. 
Jos tuomari näyttää väärin, pelipallo palautetaan. Mahdolliset siirtymät maalipalloon tai 
pelipalloihin jäävät kuitenkin voimaan. Jos kaksi tai useampi pelaaja samasta joukkueesta 
heittävät yhtä aikaa, lasketaan kaikki heitetyt pallot pelatuiksi ja peli jatkuu normaalisti. 
 
Yliastuminen/rajarikko 
 
Jokaisen pelaajan on heiton aikana pysyttävä heittolinjan takana. Yliastumisen 
seurauksena annetaan vastustajajoukkueelle yksi (1) piste. Seisten pelaavan henkilön on 
heiton jälkeen siirryttävä heittoruudun takaosaan. Pyörätuolilainen saa jäädä paikalleen, 
mutta vastustajan pyytäessä siirryttävä heittoruudun takaosaan. 
 
Muita määräyksiä 
 
- Kotijoukkue asettuu heittoruutuihin 1, 3 ja 5 ja vastustaja ruutuihin 2, 4 ja 6 – pelaaja ei 
saa enää vaihtaa heittoruutua, kun peli on alkanut 
- Välialueelle pudonnut pelipallo palautetaan pelaajalle – tuomarin luvalla pelaaja saa 
myös itse ottaa pallon siltä kohdalta 
- Pelipallo ja maalipallo voidaan vierittää, heittää, työntää tai potkaista pelikentälle 
- Vaikeavammainen pelaaja voi käyttää kourua ja avustajaa pallon liikkeelle saamiseksi 



- Pelaajien häirintä pelin aikana on kielletty niin pelaajien, toimitsijoiden kuin yleisönkin 
taholta 
- Tasatilanteessa voittaja ratkaistaan (vain cup-systeemissä) uusinta erällä – 
aloittajajoukkue arvotaan ja joukkue saa itse valita aloittajan 
- Bocciaottelu käsittää kuusi (6) erää – jokainen pelaaja heittää kerran (1) maalipallon 
kentälle 
- Näkövammaiset saavat käyttää pelikentällä avustajaa (äänimerkki) 
 
PALKINNOT 
 
Voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Kolme (3) parasta joukkuetta palkitaan Junior Games -
mitaleilla osallistujien iästä riippumatta. 
 
 
LISÄTIEDOT: TUOMAS TÖRRÖNEN, puh. 050 408 6152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PUHALLUSTIKKA 
(päivitetty 22.2.2018) 

 
VÄLINEET 
 
Puhallusputki + 5 “tikkaa” 
 
MAALITAULU 
 
Jousiammunnan FITA 40 cm halkaisijan taulu, jossa numerot 1–10. Taustamateriaalina voi 
käyttää esim. retkipatjaa + styrox-levyä. Taulu kiinnitetään pystysuoraan siten, että sen 
keskusta on 1,20 metrin korkeudella maasta. 
 
SÄÄNNÖT 
 
Tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kilpailusuoritus 2 x 5 tikan sarja. Kilpailupuhallusten 
yhteispistemäärä kirjataan (harjoituspuhallusten pisteitä ei lasketa). Pistemäärä lasketaan 
vasta, kun kaikki kierroksen viisi (5) tikkaa on puhallettu. Vain tauluun kiinni jääneet tikat 
lasketaan. 
 
Luokka 1  Kilpailijoille, jotka tarvitsevat avustajaa ja/tai joiden puhallusvoima ei riitä. 

Avustajan on seisottava kilpailijan sivulla koko suorituksen ajan. (apuvälinein) 
Luokka 2  Kilpailijoille, jotka eivät tarvitse avustajaa. Kilpailija voi suorittaa suorituksensa 

istuen tai seisten (ilman apuvälineitä).  
 
Kilpailijan jalat/pyörätuolin pyörät oltava viivan takana. 
 
LUOKAT JA MATKAT  
 
Luokka 1  etäisyys maalitauluun kolme (3) metriä 
Luokka 2  etäisyys maalitauluun viisi (5) metriä 
  
PALKINNOT 
 
Sarja alle 13-v, harrastesarja: kaikki kilpailijat saavat osallistumismitalin. 
Sarja alle 13-v, kilpasarja: palkitaan kolme (3) parasta kussakin luokassa Junior Games -
mitalilla. 
Sarja 13–18-v: palkitaan kolme (3) parasta kussakin luokassa Junior Games -mitalilla. 
 
 
LISÄTIEDOT: NINA PELTONEN, puh. 050 400 1532 
 



MAALIPALLO 
(päivitetty 1.3.2018) 

 
YLEISTÄ 
 
Peliä pelaa kaksi kolmen (3) pelaajan joukkuetta, joilla kummallakin on korkeintaan kaksi 
(2) vaihtopelaajaa. Peliä pelataan voimistelusalin lattialla suorakaiteen muotoisella 
kentällä, joka on jaettu keskiviivalla kahteen puolikkaaseen. Kummassakin päädyssä on 
maali. Peliä pelataan kulkusia sisältävällä pallolla. Hyökkäävän joukkueen tarkoituksena 
on saada pallo vieritettyä vastustajan maalilinjan yli, kun taas puolustava joukkue yrittää 
estää sen. Kaikki pelaajat pelaavat peliä ilman näköaistia tummennetuin silmäsuojin. 
 
Junior Games -maalipalloturnaukseen voi ilmoittaa kokonaisia joukkueita tai yksittäisiä 
pelaajia, jotka sitten sijoitetaan olemassa oleviin joukkueisiin tai heistä muodostetaan 
uusia joukkueita. 
 
Peliaika  Peliaika on maksimissaan 20 minuuttia. Peliaika jaetaan kahteen  
 samanpituiseen erään. Maksimi erän pituus näin ollen 10 minuuttia.  
 Peliaika määräytyy turnauksien osallistuvien joukkueiden lukumäärän  
 mukaan. Pelit pelataan juoksevalla ajalla. Vaihtojen ja aikalisien  
 aikana pelikello ei käy. Erätauon pituus on 2 minuuttia. 
 
Pallo  Peleissä käytetään virallista maalipalloa. Pallo painaa 1250 g ja siinä  
 on kulkusia sisällä. Kisoissa voidaan poikkeustapauksissa käyttää  
 myös muunlaista palloa. 
 
Joukkuevaihdot  Jokaisessa pelissä kumpikin joukkue saa tehdä viisi (5) vaihtoa.  

Vaihdon saa suorittaa, kun on saanut luvan tuomarilta tai 
puoliajalla. 

 
Joukkueen aikalisä  Kummallekin joukkueelle myönnetään yksi 45 sekunnin aikalisä  
  kummassakin erässä. Myönnettyä aikalisää saavat molemmat 
  joukkueet käyttää hyväkseen. 
 
RANGAISTUKSET 
 
Henkilökohtaisen tai joukkuerangaistuksen synnyttyä joukkue menettää pallon 
vastustajalle. Tuomari voi määrätä harkintansa mukaan epäurheilijamaisesta käytöksestä 
tai tahallisesta virheestä rangaistusheiton, jolloin virheen tehnyt pelaaja tai 
joukkuerangaistuksen kyseessä ollessa viimeisimmän heiton suorittanut pelaaja jää yksin 
torjumaan vastustajan heittoa. 
 



 
Joukkuerangaistukset 
 
- kymmenen sekuntia  Pelaajan/joukkueen tulee heittää pallo kymmenen (10)  

sekunnin kuluessa siitä, kun pallo on saatu hallintaan. 
Rangaistuksena virheestä pallon menettäminen vastustajalle. 

 
Henkilökohtaiset rangaistukset 
 
- lyhyt heitto  Aina, kun pallo vastustajan heiton jälkeen pysähtyy puolustavan 
  joukkueen hyökkäysalueelle, peli vihelletään poikki ja pallo siirtyy  
  puolustavalle joukkueelle. 
 
- pitkä heitto  Pallon täytyy koskettaa lattiaan ennen puolueetonta aluetta. Jos 

ei, peli vihelletään poikki ja pallo siirtyy vastustajalle. 
 
- pomppupallo  Pallon täytyy koskettaa lattiaa vähintään kerran puolueettomalla 
  alueella. Jos ei, peli vihelletään poikki ja pallo siirtyy vastustajalle. 
 
- silmäsuojat  Silmäsuojia voi korjata/koskea vain tuomarilta saadun luvan  
  aikana. Luvan voi pyytää nostamalla käden ylös, jolloin tuomari 
  viheltää pelin poikki ja antaa pelaajalle luvan korjata silmäsuojia. 
 
RIKKOMUKSET 
 
Rikkomuksen sattuessa pallo palautetaan puolustavalle joukkueelle. 
 
- ennenaikainen heitto 
Jos pelaaja heittää pallon, ennen kuin hänellä on siihen lupa. 
 
- syöttövirhe 
Jos pallo joukkueen välisen syöttelyn seurauksena menee yli sivurajan, katsotaan se 
joukkueen kyvyttömyydeksi hallita palloa, kyseessä on rikkomus. 
 
- pallo yli 
Jos puolustava pelaaja torjuu pallon ja pallo pomppaa takaisin keskiviivan yli 
puolueettomalle alueelle, pallo palautetaan heittäneelle joukkueelle. Tätä sääntöä 
noudatetaan myös silloin, jos pallo osuu maalitolppaan tai poikkitankoon ja vierii takaisin 
yli keskirajan. Ei koske rangaistusheittoja. 
 
HUOM! Sääntöjä sovelletaan pelaajien taito- ja ikätaso huomioiden. 
 



PALKINNOT 
 
Voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Kolme (3) parasta joukkuetta Junior Games -mitaleilla 
osallistujien iästä riippumatta. 
 
 
 
LISÄTIEDOT: TIMO PELKONEN, puh. 050 596 5015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



KEILAILU 
(päivitetty 15.2.2017) 

 
 
LUOKAT 
 
Luokka 1: Kilpailija saa käyttää suoritukseen keilailun apuvälineitä, kuten suuntakaidetta  
vauhtiradan reunassa, vierityskourua tai kahvapalloa. 
 
Luokka 2: Kilpailija keilaa ilman apuvälineitä. 
 
 
SARJAT 
 
- Alle 13-vuotiaat (2006 ja myöhemmin syntyneet), harrastesarja, tytöt ja pojat samassa 
sarjassa. 
- Alle 13-vuotiaat (2006 ja myöhemmin syntyneet), kilpasarja, tytöt ja pojat samassa 
sarjassa. 
- 13–18-vuotiaat (2000–2005 syntyneet), tytöt ja pojat samassa sarjassa. 
 
 
MUUTA 
 
Kukin kilpailija suorittaa neljä harjoitusheittoa ja kilpailusuoritus on yksi sarja eli 10 ruutua 
järjestäjän osoittamalla radalla. Kilpailusuorituksen voi käydä tekemässä milloin vain 
kilpailuajan puitteissa. 
 
 
PALKINNOT 
 
- Alle 13-v, harrastesarja: Kaikki kilpailijat saavat Junior Games -osallistumismitalin. 
- Alle 13-v, kilpasarja: Kolme (3) parasta kilpailutulosta molemmista luokista (luokka 1 ja 
luokka 2) palkitaan Junior Games -mitalein. 
- Yli 13-vuotiaat: Kolme (3) parasta kilpailutulosta molemmista luokista (luokka 1 ja luokka 
2) palkitaan Junior Games -mitalein. 
 
 
 
LISÄTIEDOT: NINA PELTONEN, puh. 050 400 1532 
 
 


