
Vammaisurheilun
Junior Games

26. marraskuuta 2014 
Jyväskylän Hipposhallissa

Kilpailulajit:  Yleisurheilun kolmiottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti

Aikataulu:  klo 9.00 kilpailut alkavat (non stop -pisteet auki, sokkopingisturnaus alkaa)
   klo 10.30–15.00 ruokailu (HUOM! Vaatii ennakkovarauksen)
   klo 11.30 avajaiset
   klo 12.00 sukkulaviestit
   klo 12.30 kilpailut jatkuvat sekä juoksujen ja kelausten kilpaerät (HUOM! Vaatii
         ennakkoilmoittautumisen)
   klo 13.30 alle 13-vuotiaiden palkintojenjako sekä alle 16- ja alle 19-vuotiaiden 
         harrastesarjan osallistumismitaleiden jako
   klo 14.00 opepalaveri
   n. klo 14.30 alle 16- ja alle 19-vuotiaiden kolmiottelun kilpasarjan, sokko-     
          pingisturnauksen ja sukkulaviestien palkintojen jako sekä Paras  
          kannustus -palkinto
   n. klo 16.00 kilpailut päättyvät 

Sarjat:   – alle 13-vuotiaat
   (2002 ja sitä myöhemmin syntyneet, liikunta, näkö- ja kehitysvammaiset, 
   elinsiirrokkaat sekä avoin luokka)
   – alle 16-vuotiaat
   (1999–2001 syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat  
   sekä avoin luokka)
   – alle 19-vuotiaat
   (1996–1998 syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat  
   sekä avoin luokka)

Kilpailuluokat:  L1–L3 pt-luokat, L4–L5 kävelevät  B1–B2 näkövammaisten luokat,
   K kehitysvammaisten luokka   E elinsiirrokkaat,
   A1–A2 avoimet luokat.

Lajit:    Alle 13-vuotiaat voivat kerätä kilpailukorttiinsa haluamansa lajisuoritukset,
   vähintään kolme. HUOM! Myös alle 16- ja alle 19-vuotiaat voivat valita har- 
   rastesarjan ja kerätä kilpailukorttiinsa vähintään kolme haluamaansa suoritusta.

   Alle 16- ja alle 19-vuotiaiden kilpailulajit kilpasarjassa:

   Kolmiottelu – liikuntavammaisten luokat
   L1: aikarata, tarkkuuspallo ja spt-slalom
   L2: 30 m kelaus, tarkkuuspallo ja pt-slalom
   L3: 60 m kelaus, pt-slalom ja pallonheitto
   L4: 60 m juoksu, turbokeihäs ja kuula
   L5: 60 m juoksu, turbokeihäs ja kuula



   Kolmiottelu – avoin luokka
   A1: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs
   A2: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs

   Kolmiottelu – näkövammaisten luokat
   B1: 60 m juoksu, pituus ja kuula
   B2: 60 m juoksu, pituus ja kuula

   Kolmiottelu – kehitysvammaisten luokka
   K: 60 m juoksu, pituus ja kuula

   Kolmiottelu – elinsiirrokkaiden luokka
   E: 60 m juoksu, pituus ja kuula

   Sokkopingis – kilpailulaji kaikille, paitsi pt-luokille (L1–L3)
   Sokkopingisturnaus alkaa klo 9.00 alle 19-vuotiaiden sarjalla.

   Sukkulaviesti – liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat sekä   
   avoin luokka omissa joukkuesarjoissaan. HUOM! Avoimen luokan viestissä
   kilpailijat voivat olla mistä luokasta tahansa. Viimeinen deadline ilmoittau-
   tumisille sukkulaviestiin kilpailupäivänä klo 11.00 kisainfoon. Sen jälkeen
   joukkueita ei enää oteta vastaan.
   Sarjat: L, A, B, E ja K (4 hengen sekajoukkueet)

Palkinnot:   Alle 13-vuotiaiden sarjoissa ja harrastesarjoissa palkitaan kaikki osallistujat,  
   jotka ovat keränneet vähintään kolme lajisuoritusta. Alle 16- ja alle 19-
   vuotiaiden kilpasarjoissa palkitaan kolme parasta kilpailijaa sarjoittain. Kaikille 
   kilpailijoille annetaan Junior Games -diplomi. Diplomit voi noutaa opepala-
   verista tai lähtiessä kisainfosta.
   Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Mikäli sarjaan osallistuu  
   vähintään neljä (4) joukkuetta, palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta Junior  
   Games -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta.
   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 1.11. mennessä suoraan Hipposhallin kahvioon: Mirja Korven-  
   ranta, puh. (014) 621 517, monnarinlounaskahvila@luukku.com. 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. 
   Ruokailu klo 10.30–15.00.

Ilmoittautumiset:  Ilmoittautumisten tulee olla perillä viimeistään 1.11. mennessä.
   Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Viivi Kuja-Kyyny, Radiokatu 20,  
	 	 	 5.	krs,	00240	Helsinki	tai	toimisto@vammaisurheilu.fi,	puh.	044	752	9360.



 
HUOMIOITHAN ILMOITTAUTUMISAJAT!

1.11. mennessä Junior Games -kisat (VAU)
1.11. mennessä ruokailut (Hipposhalli)

   Ilmoittautua voi liitteenä olevalla sekä VAU:n nettisivuilta saatavalla koontilo- 
   makkeella, johon voi laittaa monen ilmoittautujan tiedot. Yksittäiset osallistujat 
   voivat ilmoittautua myös lähettämällä sähköpostitse viestin, josta ilmenee kil-
   pailijan nimi, kilpailuluokka, sukupuoli, syntymävuosi, lupa valokuvaukseen 
   (kyllä/ei), mihin lajeihin ilmoittautuu, haluaako kilpa- vai harrastesarjaan 
   (13–19-v), haluaako juosta kilpa- vai non stop -erässä sekä mahdolliset eri- 
   tyishuomiot. Ilmoittautumisessa pitää olla myös osallistujan yhteyshenkilön  
   yhteystiedot.

Lisätiedot:   Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry., Anu Hämäläinen, 
	 	 	 anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi,	puh.	044	752	9373


