
 

Vammaisurheilun Junior Games -syyskisat 
28. marraskuuta 2018 Jyväskylän Hipposhallissa 

 
Kilpailulajit: Yleisurheilun kolmiottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti 
 
Aikataulu:  
klo 8.30 kisainfo aukeaa 
klo 9.00 kilpailut alkavat ja sporttitoripisteet avoinna (non stop -pisteet auki, sokkopingisturnaus 
alkaa klo 10.30)  
klo 10.30–14.00 ruokailu (HUOM! Vaatii ennakkovarauksen)  
klo 11.30 avajaiset  
klo 12.00 sukkulaviestit  
klo 12.30 kilpailut jatkuvat ja sporttitoripisteet avoinna (non stop -pisteet auki, sokkopingisturnaus 
jatkuu klo 12.30) sekä juoksujen ja kelausten kilpaerät  
klo 12.45 opettaja/huoltajapalaveri 
klo 13.30 harrastesarjan osallistumismitaleiden jako 
klo 14.00 sporttitoripisteet suljetaan. 
klo 14.30 kolmiottelun kilpasarjan, sokkopingisturnauksen ja sukkulaviestien palkintojen jako sekä 
paras kannustus -palkinto.  
klo 15.00 kilpailut päättyvät  
 
Sarjat:  
– alle 11-vuotiaat (2007 ja sitä myöhemmin syntyneet) 
– 12-15 vuotiaat (2003–2006 syntyneet) 
– 16-19-vuotiaat (1999–2002 syntyneet) 
 
Lajit: 
Yleisurheilun 3-ottelu kilpailulajit kilpasarjassa:  
 
Liikuntavammaisten luokat  
L1: aikarata, tarkkuuspallo ja spt-slalom  
L2: 30 m kelaus, tarkkuuspallo ja pt-slalom  
L3: 60 m kelaus, pt-slalom ja turbokeihäs  
L4: 60 m juoksu, turbokeihäs ja kuula  
L5: 60 m juoksu, turbokeihäs ja kuula 

 

Näkövammaisten luokat  
B1: 60 m juoksu, pituus ja kuula  
B2: 60 m juoksu, pituus ja kuula  
 
Kehitysvammaisten luokka  
K: 60 m juoksu, pituus ja kuula  
 
Elinsiirrokkaiden luokka  
E: 60 m juoksu, pituus ja kuula  
 
Avoin luokka  

A1: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs  
A2: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs  
 



 

Harrastesarjaan osallistuvat voivat kerätä kilpailukorttiinsa haluamansa lajisuoritukset. 
aikarata, tarkkuuspallo, spt/pt-slalom, 30m kelaus, 60m kelaus, 60m juoksu, turbokeihäs, pallon-
heitto, kuula ja pituus 
 
Sokkopingis – kilpailulaji kaikille, paitsi luokille L1–L3  
Sokkopingisturnaus alkaa klo 10.30 alle 19-vuotiaiden sarjalla. Suotavaa, että lajiin osallistuva on 
kokeillut lajia jo aikaisemmin ennen turnaukseen osallistumista. Turnaukseen ennakko ilmoittautu-
minen. Sokkopingis pisteellä voi käydä tutustumassa lajiin klo 9.00-10.30. 
 
Sukkulaviesti –  4 hengen joukkueet liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat sekä 
avoin luokka omissa joukkuesarjoissaan. HUOM! Avoimen luokan viestissä kilpailijat voivat olla 
mistä luokasta tahansa. Sukkulaviestiin ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
etukäteen! Sukkulaviestijoukkueen nimilista toimitettava kisainfoon klo 11.00 mennessä. 
 
Palkinnot: Harrastesarjaan osallistuvat palkitaan osallistumismitalein. Kilpasarjoissa palkitaan 
kolme parasta kilpailijaa sarjoittain ja kilpasarjan tulokset julkaistaan kisojen jälkeen 
www.vammaisurheilu.fi sivuilla. Kaikille kilpailijoille jaetaan Junior Games -diplomi. Diplomit voi 
noutaa opettaja/huoltaja palaverista tai lähtiessä kisainfosta. Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle 
jaetaan pokaali. Mikäli sarjaan osallistuu vähintään neljä (4) joukkuetta, palkitaan kolme (3) parasta 
joukkuetta Junior Games -mitaleilla. Erikoispalkintona jaetaan Paras kannustus -kiertopalkinto. 
 
Ruokailu: Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun Hipposhallin kahviossa. Ruokailun  
hinta on 8,00 euroa/henkilö. Kaikki ruokailuvaraukset ja arvio ruokailuajasta on tehtävä 10.11. 
mennessä suoraan Hipposhallin kahvioon: monnarinlounaskahvila@luukku.com tai puh. 014 621 
517. Ruokailun voi maksaa käteisellä tai laskulla. 
Ruokamenu: liha-, kana- tai kasvispasta (laktoosittomia). Kaikki ruoat sisältävät salaatin, juoman 
ja leivän. Hipposhallilta löytyy myös kisaravintola, josta voi ostaa pikkupurtavaa ja juomista. Ruo-
kailu klo 10.30–14.00. 
 
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään 16.11. mennessä. Huom! Lahjoi-
tamme Junior Games -tapahtumaan ensi kertaa osallistuville puhallustikka setin/1kpl/koulu.  
Olemme siirtyneet sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään, käytäthän alla olevaa ilmoittautumis-
linkkiä  
 
ilmoittautuminen kolmiottelu, harrastesarja ja sokkopingis:  
https://link.webropolsurveys.com/S/271EB1871C4C621B 
 
ilmoittautuminen sukkulaviestijoukkueet:  
https://link.webropolsurveys.com/S/B98C34AEF9E2EE7A 
 
 
Lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, Nina Peltonen, ni-
na.peltonen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 400 1532 

http://www.vammaisurheilu.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/271EB1871C4C621B
https://link.webropolsurveys.com/S/B98C34AEF9E2EE7A

