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TERVETULOA	  SEINÄJOELLE! 10.30 AVAJAISET
11.00 T13	  moukari

T15	  kuula
11.05 T	  11	  pituus

P	  11	  pituus
T15	  seiväs
P13	  korkeus

11.30 T11	  60m	  aj /	  60cm
11.45 P11	  60m	  aj /	  60cm
12.05 P15	  kuula
12.10 T13	  60m	  aj /	  76,2cm
12.20 P13	  moukari
12.25 P13 100m	  aj /	  76,2cm
12.35	   N17	  pituus
12.45 T15 100m
13:00 P15 100m
13.10 N17	  kuula
13.20 T11	  1000m
13.25 T13	  korkeus

P15	  seiväs
13.30 P11	  1000m
13.40 T11	  keihäs

T13	  1000m
13.50 P13	  1000m
14.00 M17	  pituus
14.05 N17	  200m
14.15 M17	  200m
14.30 M17	  kuula
14.35 T/P15	  1000m	  kävely
14:50 P11	  keihäs
14.55 T15	  2000m
15.10 P15	  2000m
15:55 Sukkulaviesti
16:10 PALKINTOJENJAKO

AIKATAULUOn	  todella	  kunniakasta	  olla	  historian	   ensimmäisen	   Seuracupin	  
superfinaalin	   järjestävänä	  seurana.	  Tämä	  sopii	   kuitenkin	  
erinomaisesti	   pohjalaiseen	  mielenlaatuun	   ja	  Seinäjoen	  
Seudun	  Urheilijoiden	   toimintakulttuuriin.	  Tänä	  vuonna	   10	  
vuotta	  täyttävä	  seura	  on	  ottanut	  haasteita	  vastaan,	  varsinkin	  
kilpailupuolella,	   koko	  tämän	  vuosikymmenen	   ajan.	  
Suurimpina	   ponnistuksina	   voinee	  mainita,	  että	  tänä	  aikana	  on	  
järjestetty	  Seinäjoen	   kentällä	  kolmet	  SM-‐ kilpailut,	   Kalevan	  
kisat	  suurimpina,	   maaottelu	  ja	  Seuracupin	  finaali.	  Siis	  SSU	  
toimii	  nyt	  Seuracupin	   finaalin	  järjestäjän	  toista	  kertaa.

Seinäjoen	   keskuskenttä	  sai	  2017	  Kalevan	  kisojen	   yhteydessä	  
suuren	  peruskorjauksen,	   jonka	  jälkeen	  olosuhteet	  ovat	  sitä	  
luokkaa,	   että	  huipputulosten	   teko	  ei	  jää	  varmastikaan	  
olosuhteista	   kiinni.	  Olosuhteiden	   lisäksi	   olemme	  yrittäneet	  
miettiä	  nöyrästi,	  että	  kaikki	  asiat	  pelaisivat	  urheilijoiden,	  
valmentajien	  ja	  taustajoukkojen	   näkökulmasta	  mutkattomasti	  
sekä	  jouhevasti	  juuri	   oikealla	  hetkellä.	  Tämä	  hetki	  on	  juuri	   nyt	  
käsillä.	  Toivottavasti	  onnistumme!

Olet	  lämpimästi	  tervetullut	  Seinäjoelle	   Seuracupin	  
superfinaaliin!

Hannu	  Kangas	  SSU	  -‐ kilpailun	   johtaja



LAJI-‐ISÄNNÄT	  17	  v
LAJI-‐ISÄNNÄT	  11	  v

KILPAILUN	  NUMEROINTI
Jokaisella	  seuralla	  on	  kilpailupäivän	  
aikana	  käytössä	  kahdet	  eri	  numerolaput:	  
Jyväskylän	  Kenttäurheilijat	   nrot 1	  ja	  2
Tampereen	  Pyrintö	   nrot 3	  ja	  4
Turun	  Urheiluliitto nrot 5	  ja	  6
Espoon	  Tapiot nrot 7	  ja	  8
Esbo IF nrot 9	  ja	  10
Helsingin	  Kisa-‐Veikot nrot 11	  ja	  12
Lahden	  Ahkera	   nrot 13	  ja	  14
Seinäjoen	  Seudun	  Urheilijat	   nrot 15	  ja	  16

Tulokset	  ja	  pistetilanne	  
päivittyvät	  

reaaliaikaisesti:

live.tuloslista.com

KILPAILUN	  LIVETULOKSET	  &
SUPERFINAALIN	  PISTETILANNE



LAJI-‐ISÄNNÄT 13V LAJI-‐ISÄNNÄT 15V

Superfinaaliin	  selvisivät	  piirikisojen	  kaikki	  sarjat	  huomioiden	  
7	  parasta	  seuraa	  +	  finaalin	  järjestävä	  seura.
Lajit:
T/P11:	  60	  m	  aj,	  1	  000	  m,	  pituus,	   keihäs
T/P13:	  60	  m	  aj,	  1	  000	  m,	  korkeus,	  moukari
T/P15:	  100	  m,	  2	  000	  m,	  seiväs,	  kuula,	   T	  tai	  P	  1000	  m	  kävely
N/M17:	  200	  m,	  pituus,	   kuula
Sukkulaviesti	   16	  x	  60	  m
Sääntöjä:
-‐ Osanotto-‐oikeus	   yhteen	  henkilökohtaiseen	   lajiin	  ja	  
sukkulaviestiin
-‐ Seuraa	  edustaa kaksi	  urheilija jokaisessa	   lajissa
-‐ Kenttälajeissa	  jokaisella	   kilpailijalla	   on	  neljä	  suoritusta
-‐ Sukkulaviestissä	   seuralla	  on kaksi	  joukkuetta,	  ja	  joukkueessa	  
on	  kaksi	  edustajaa	  jokaisesta	  sarjasta
-‐ Kävelyssä	  jokaisella	  seuralla	  on	  2	  edustajaa,	  Kävelijät	  voivat	  
olla	  tyttö	  +	  poika:	  1+1	  tai	  2+0	  tai	  0+2

Perusäännöt	  kisasta
Kilpailun	   johtaja:	   Hannu	  Kangas
Tuomarineuvosto	   pj. Tapio	  Rajamäki	  SUL
Tulospalvelu: Anita	  Metsälä
Sähköinen	  ajanotto:	   Juha	  Kasari
Lähetys:	   Reijo	  Koivisto
Kuulutus:	   Marko	  Kivimäki
Call-‐room:	   Erika	  Vähä-‐Laakso
Kilpailukanslia:	   Tanja	  Hietikko
Välinetarkastus:	   Juhani	  Mäki-‐Panula
Kioski:	   Jukka	  Ala-‐Nikkola
Pituus: Pasi	  Kivisaari
Korkeus:	   Erkki	  Mylläri
Seiväs:	   Seppo	  Kurkimäki
Kuula:	   Juha	  Flinkkilä
Moukari:	   Kimmo	  Lehto
Keihäs:	   Reijo	  Raja-‐ajo
Sileät	  juoksut:	   Juho	  Kössi
Aitajuoksut:	   Juha	  Luukko

Kilpailun	  vastuuhenkilöt


