
  

 

JUNIOR GAMES -SÄÄNNÖT (päivitetty 11.9.2015) 

 
 
OPETTAJAN/HUOLTAJAN TEHTÄVÄT 
 
1. Kerätä kaikki oman koulun oppilaat yhteen ja kertoa heille lyhyesti lajin 

säännöt:  - hyväksytty/hylätty suoritus 
- montako suoritusta 

2. Kertoa kilpailijoille kilpailun kulku (non-stop) sekä juoksun ja kelauksen 
kilpaeristä. 

3. Opastaa ja neuvoa lajien suorituspaikat. 
4. Jakaa kilpailijoille kilpailunumerot ja suorituskortit. 
5. Ilmoittaa sukkulaviestijoukkueet viimeistään klo 11.00 mennessä 

kisainfoon. 
6. Palauttaa kilpailunumerot kisainfoon. 
 
 
OSANOTTO-OIKEUS, IKÄRAJAT JA SALLITUT LAJIMÄÄRÄT 
 
1.  Urheilijan syntymävuosi ratkaisee sarjan, jossa hän kilpailee. 
2.  Urheilija voi osallistua samaan lajiin vain yhdessä luokassa saman 

kilpailun aikana.  
3. Alle 13-vuotiaat urheilijat sekä alle 16- ja alle 19-vuotiaiden 

harrastesarjaan osallistuneet urheilijat voivat suorittaa kaikki lajit, 
kuitenkin vähintään kolme lajia. 

 
 
NON-STOP -SUORITUSTAPA JA TULOKSET 
 
1. Kilpailuissa käytetään non-stop -suoritustapaa, jolloin kilpailijat voivat 

suorittaa jokaisen lajin järjestäjien antaman aikataulun puitteissa. 
Ainoastaan sokkopingiksessä ja sukkulaviestissä on erillinen aikataulu. 
Myös juoksu- ja kelausmatkat voi kilpailla entiseen tapaan joko non-
stop -erässä tai järjestäjien aikatauluttamassa ns. kilpaerässä 
avajaisten ja sukkulaviestien jälkeen klo 12.30. Ilmoittautumiset 
kilpaerään tehdään etukäteen ilmoittautumislomakkeella. Kaikki 
tulokset huomioidaan edelleen luokittain riippumatta siitä kummassa 
erässä (non-stop tai kilpaerä) juoksun/kelauksen suorittaa. 

2. Jokaisella kilpailijalla on henkilökohtainen kilpailukortti, johon toimitsija 
merkitsee kunkin lajin tuloksen. Kortti jää kilpailijalle muistoksi 
kilpailuista. Sitä ei tarvitse toimittaa tulospalveluun. 



  

3. Lajitoimitsijat toimittavat lajipöytäkirjat välittömästi tulospalveluun. 
4. Alle 13-vuotiailla sekä alle 16- ja alle 19-vuotiaiden harrastesarjassa 

tuloksia ei ilmoiteta paremmuusjärjestyksessä. Alle 16- ja alle 19-
vuotiaiden kilpasarjan tulokset ilmoitetaan tulosten mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä. 

5. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä alle 16- ja alle 19-vuotiaiden 
kilpasarjalaisille. Alle 13-vuotiaat sekä alle 16- ja alle 19-vuotiaiden 
harrastesarjalaiset kutsutaan kaikki yhdessä palkintojen jakoon klo 
13.30. 

 
JUOKSUT 
 
1. Kilpailija ei saa estää toisen kilpailijan etenemistä tönien, mutkitellen tai 

tielle asettuen. 
2. Juoksuissa (60 m) ja kelauksissa (30 m, 60 m) lähetetään seuraavin 

lähetyskomennoin: ”PAIKOILLENNE – VALMIIT – PAM” 
3. Juoksuissa aika otetaan käsiajanotolla. Käsiajanotossa ajat otetaan 0,1 

sekunnin = kymmenyksen tarkkuudella, vaikka kello näyttäisi myös 
sadasosat. Käsiajanotossa ajat pyöristetään aina ylöspäin. 

4. Telinelähdössä on juoksijan molempien käsien oltava lähtöviivan 
 takana (ei viivan päällä).  
5. Pystylähdössä juoksijan molempien jalkojen täytyy olla lähtöviivan 

takana (ei viivan päällä).  
6. Jos sama kilpailija ottaa kaksi vilppilähtöä, hänet suljetaan kilpailusta 
 pois.  
7. Lähettäjällä on oikeus opetuksellisista syistä joustaa tästä säännöstä 
 esim. ”horjumisten” yhteydessä. 
8. Pikajuoksumatkat juostaan omia ratoja, jolloin lähtökin tapahtuu omalta 

radalta. Juoksijan tulee pysyä koko matka omalla radalla. 
 Jos näkövammainen juoksija käyttää opasjuoksijaa, varataan heille 

kaksi rataa. 30 m kelauksessa kilpailijalla on käytössä kaksi rataa. 
9. Voittaja on juoksija, jonka vartalolinja (rintakehä) ylittää ensimmäisenä 
 maaliviivan. Koskee myös mm. dallarin käyttäjiä. 
10.  Pyörätuolikelauksessa voittaja on kelaaja, jonka pyörien etuakseli 
 ylittää ensimmäisenä maaliviivan. 
11. B1–B2-luokissa aika otetaan näkövammaisesta juoksijasta, ei 

opasjuoksijasta. Opasjuoksijan tulee tulla maaliin näkövammaisen 
juoksijan jälkeen. Opasjuoksija ei saa missään vaiheessa työntää tai 
vetää juoksijaa. 

 
Sukkulaviesti 
1. Sukkulaviesti juostaan normaalisti ilman kapulaa ja vaihto tapahtuu 

käteen koskettamalla muovikartion takana. Sukkulaviestin vaihdossa ei 
saa ottaa ennakkoa. 

2. Joukkueiden koostumus: sukkulaviestijoukkueet kasataan 
pääsääntöisesti kouluittain. Joukkueiden pitää olla neljän hengen 
joukkueita ja ns. sekajoukkueita, joissa on molempia sukupuolia. 
L-luokat: joukkue koostuu neljästä kilpailijasta, joista kaksi on kelaajaa 
ja kaksi juoksijaa. 



  

B-luokat: joukkueet ovat sekajoukkueita, joissa tulee olla molempia 
sukupuolia. Kilpailijat voivat tarvittaessa käyttää opasta. 
K-luokka: joukkueet ovat sekajoukkueita, joissa tulee olla molempia 
sukupuolia. 
A-luokat: joukkueet ovat sekajoukkueita, joissa tulee olla molempia 
sukupuolia. Tämän avoimen viestin osallistujat voivat olla minkä 
kilpailuluokan kilpailijoita hyvänsä. 
E-luokat: joukkueet ovat sekajoukkueita, joissa tulee olla molempia 
sukupuolia. 

3. Voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Kolme (3) parasta joukkuetta 
palkitaan Junior Games -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta. 

 
 
HYPYT 
 
1. Vauhdillisessa hypyssä on ponnistettava yhdellä jalalla. 
2. Vauhdittoman hypyn ponnistus kahdella jalalla. 
3. Pituushypyssä on kolme (3) kilpailusuoritusta. 
 
Pituus 
1. Kilpailussa ponnistuspaikkana käytetään metrin ponnistusaluetta, 

mutta myös ali- ja yliastutut hypyt mitataan ponnistuskohdasta. 
2. Ponnistusalue merkitään teipillä ja kalkilla, jos mahdollista. 
3. Metrin ponnistusalue pyritään sijoittamaan niin, että lankku sijaitsee 

keskellä ponnistusaluetta. Huomioi turvallisuus. 
4. Mittaus suoritetaan minkä tahansa vartalonosan tai raajojen jättämästä 

lähimmästä alastulopaikalla olevasta jäljestä suoraan 
ponnistuskohtaan ”vinoon” (kuva 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
     (1)  
 
KUVA  Pituushypyn mittaus. 



  

HEITOT 
 
1. Hyväksytyssä heitossa heittovälineen on pudottava kokonaan 

sektoriviivojen väliin. Heittokehästä tulee poistua kehän sivuille 
vedettyjen viivojen takaa. Toimitsijalla on kuitenkin mahdollisuus olla 
hylkäämättä epähuomiossa viivan etupuolelta poistuvaa kilpailijaa. 
Tällöin toimitsijan velvollisuus on opastaa kilpailijaa seuraavia 
suorituksia varten.  

2. Kaikissa heittolajeissa mittaus tapahtuu senttimetrin tarkkuudella 
(pyöristys alaspäin). 

3. Heittolajeissa on kolme (3) kilpailusuoritusta. 
 
Kuula 
1. Kuulan on oltava työnnön alkaessa lähellä leukaa. 
2. Työntö hylätään, jos kilpailija heittokehään astuttuaan ja suorituksen 

aloitettuaan koskettaa rautavanteen tai nojareunuksen yläpuolta tai 
maata ringin ulkopuolella tai pudottaa kuulan suorituksen aikana. 

3. Mittaus tapahtuu lähimmästä alastulojäljestä nojareunuksen ringin 
puoleiseen etureunaan senttimetrin tarkkuudella (pyöristys alaspäin). 

4.  Kuulan painot: alle 13-vuotiaat tytöt ja pojat -2 kg, alle 16-vuotiaat tytöt 
ja pojat -3 kg, alle 19-vuotiaat tytöt -3 kg, alle 19-vuotiaat pojat -4 kg. 

 
Turbokeihäs 
1. Heitto tulee suorittaa olkapään tai heittokäsivarren yläpuolelta 

eteenpäin. 
2. Heitot tulee/voi suorittaa peräjälkeen. 

 
Pallonheitto 
1. Pallonheitossa L3-luokassa käytetään Koosh-palloa pallon 

pituusheitossa. Alle 13-vuotiaiden sarjassa sekä alle 16- ja alle 19-
vuotiaiden harrastesarjassa käytetään sisäbocciapalloa pallon 
pituusheitossa. (Tiedustelut: VAU) 

2. Pallonheitossa on kysymys siitä kuinka pitkälle pallo menee. L3-
luokassa kilpailija heittää Koosh-palloa ja pallon pysähdyttyä mitataan 
heiton pituus. Muissa kilpailuluokissa kilpailija heittää sisäbocciapalloa 
ja heiton pituus mitataan alastulokohdasta. 

3. Jokainen kilpailija heittää kolme kilpailuheittoa ja pisin heitto merkataan 
tulokseksi. 

4. Heittää voi joko ylä- tai alakautta. 
5. Kilpailija voi käyttää avustajaa käden tukemisessa. 
6. Heitto tapahtuu eteenpäin heittolinjan takaa. 
7. Pallonheitossa voidaan kilpailua nopeuttaa antamalla jokaisen 

kilpailijan tehdä kaikki heittonsa peräjälkeen, jolloin ainoastaan pisin 
heitto mitataan. 

 
Mittaus – turbokeihäs/pallonheitto 
1.       Mittaus tapahtuu lähimmästä alastulojäljestä heittoviivan sisäreunaan 

(kilpailija ei saa astua valkoisen viivan päälle).  
Huom! Kisoissa ei ole mittauksen kannalta merkitystä miten päin turbokeihäs 
tipahtaa maahan! 



  

Tarkkuuspallo 
1. Kaksi voimistelupenkkiä tai vastaavaa asetetaan kyljelleen metrin 

etäisyydelle toisistaan. 
2. Penkkien väliin piirretään kymmenen ruutua, joiden pituus on 20 cm. 

Heittoraja piirretään metrin päähän ensimmäisestä ruudusta. 
3. Lisäksi piirretään yksi 20 pisteen ruutu (20 x 100 cm) metrin päähän 10 

pisteen ruudusta. Pallon jäädessä viivalle, pisteet lasketaan 
korkeamman pistemäärän mukaan. 

4. Kilpailija vierittää/potkaisee/heittää tms. viisi (5) pelipalloa ruutuihin 
yrittäen saada mahdollisimman suuren pistemäärän. Pelaaja voi yrittää 
nostaa pistemääränsä osumalla jo kentällä oleviin palloihin. 

5. Kilpailijalla on kolme kilpailusuoritusta, joista paras tulos merkitään 
kilpailukorttiin. 

6. Palloina käytetään nahkaisia sisäbocciapalloja. 
7. Pisteet lasketaan viimeisen pallon heittämisen jälkeen kaikkien pallojen 

ollessa radalla. 
8. Kilpailija voi käyttää vierittämisessä apuna kourua ja/tai avustajaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AIKARATA 
 
1. Kilpailussa arvioidaan ajan kesto. Kilpailija kiertää kolmion muotoisen 

radan mahdollisimman tarkkaan 60 sekunnissa. Lähtö tapahtuu 
lähtölinjan ylitettyä. 

2. Jokainen sekunti yli tai ali 60 sekunnin aiheuttaa yhden virhepisteen. 

3. Jokainen kiertää radan niin hitaasti tai nopeasti kuin haluaa, mutta 
suorituksen aikana ei saa pysähtyä. Aika pysähtyy, kun kilpailija on 
kiertänyt radan ja ylittää maalilinjan (sama kuin lähtölinja). 

4. Rata on merkattu kartioin. 
5. Kilpailija voi käyttää avustajaa. Avustaja ei saa antaa ohjeita ajan 

kulkuun liittyen, eikä saa puhua urheilijan kanssa kilpailusuorituksen 
aikana. 

6. 1 virhepiste = 1 sekunti. Virhepisteet lisätään loppuaikaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PT- JA SPT-SLALOM 
 
1. Tarkoitus on liikkua mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi slalom-

rata läpi. Sakkopisteitä tulee aina kun pyörätuolin/sähköpyörätuolin 
pyörä osuu neliöiden viivalle tai muovikartioon. 

2. Neliöiden sisällä täytyy pyörähtää 360 astetta ympäri ja jatkaa sen 
jälkeen matkaa (kts. kaaviokuvaa). 

3. Loppusuoran pituus maaliin riippuu käytettävissä olevasta tilasta. 
4. SPT-slalomissa neliöiden suuruus on 120cm x 120cm ja pt-slalomissa 

100cm x 100cm. 
5. Kahdeksikon pujottelussa muovikartioiden väli on 1 metri.   
6. 1 virhepiste = 1 sekunti. Virhepisteet lisätään loppuaikaan. 
 

 
 
 



  

KOLMIOTTELUT 
 
Kolmiotteluissa tuloksen mittaus ja tuomaritoiminta tapahtuu pääsääntöisesti 
samalla tavalla kuin yksittäislajien kilpailuissa. Pistemäärissä tarkkuus on yksi 
piste. Pyöristykset tapahtuvat alaspäin ja pisteet katsotaan pistetaulukosta 
ATK-ohjelmalla. 
 
1. Kolmiotteluiden kenttälajeissa kilpailijalla on kolme kilpailusuoritusta 

per laji. 
2. Kolmiottelun voittaja on se, joka on kerännyt suurimman pistemäärän 

kolmesta lajista. 
3. Tasatilanteessa verrataan tasapisteissä olevien kilpailijoiden 

yksittäisten lajien pistemääriä. Voittajaksi tulee se, joka on useampien 
erillisten lajien kohdalla saanut suuremman pistemäärän. Mikäli tilanne 
on vielä tasan, verrataan suurimpia yksittäisiä pistemääriä keskenään. 

4. Jos sama kilpailija ottaa kaksi vilppilähtöä, hänet suljetaan ottelun tästä 
lajista pois (=> nolla pistettä tästä lajista). Lähettäjällä on oikeus 
opetuksellisista syistä joustaa tästä säännöstä esim. ”horjumisten” 
yhteydessä. 

5. Yleisurheilun kolmiottelussa juoksujen ja kelausten non-stop -erät ja 
kilpaerät ovat samanarvoisia eli kaikki tulokset huomioidaan edelleen 
luokittain riippumatta siitä kummassa erässä (non-stop tai kilpaerä) 
juoksun/kelauksen suorittaa. 

 
Huom! Kilpailija voi halutessaan jatkaa kolmiottelua, vaikka hän olisi jossain 
yksittäisessä lajissa jäänyt esim. vilppilähtöjen tai yliastumisten takia 
nollapisteille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
SOKKOPINGIS (käytössä Junior Games -syyskisoissa) 
 
Pelin kulku 
Sokkopingis muistuttaa säännöiltään pöytätennistä. Pelin tarkoituksena on 
lyödä pallo mailalla sivuseinän kautta tai pintaa myöten, keskiseinän alitse 
vastustajan maalisyvennykseen. Se pelaaja, joka ensin saavuttaa 11 pistettä 
vähintään kahden pisteen erolla vastustajaan, on erän voittaja. Pelaajat 
käyttävät läpinäkymättömiä silmäsuojia. 
Turnausjärjestäjä voi myös määrätä turnausaikataulussa pysymisen 
turvaamiseksi otteluihin ns. aikarajan. Jos ottelua pelataan aikarajalla, pelin 
voittaa se pelaaja, joka on aikarajan täyttyessä johtoasemassa. 
Tasatilanteessa suoritetaan uusi arvonta syöttövuorosta ja seuraavan pisteen 
saanut pelaaja voittaa ottelun. 
Syöttö 
Pelaaja syöttää palloa kaksi kertaa peräkkäin ja sen jälkeen syöttövuoro 
vaihtuu. Syötössä aloituspallon pitää koskettaa syöttäjän puoleista sivuseinää 
ennen kuin se alittaa keskiseinän. 
Pisteet 
Pelaaja saa kaksi pistettä lyödessään pallon vastustajan maalisyvennykseen. 
Pelaaja saa pisteen, kun vastustaja lyö pallon keskiseinään, lyö pallon ulos 
pöydältä tai koskettaa palloon muulla kuin mailalla tai mailakädellä. 
Varusteet 
Sokkopingispöytä, puinen sokkopingismaila ja helisevä noin tennispallon 
kokoinen sokkopingispallo sekä pelaajan henkilökohtaisina välineinä 
silmäsuojat ja pelikäsine tai rystyssuoja mailakädessä. 
Lisätietoja sokkopingiksestä 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
Petri Räbinä, puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi 


