
Vihdin Autotalo -sarjakilpailut 2020 
 
Yleistä 
Vihdin Autotalo -sarjakilpailut järjestetään Nummelan urheilukentällä maanantaisin.  

Ilmoittautumiset vain etukäteen sähköpostilla viimeistään kilpailupäivänä klo 15 mennessä    

johku.euris@gmail.com 
PAIKANPÄÄLLÄ EI VOI ILMOITTAUTUA 

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita lapsen syntymävuosi.  

Kilpailuihin on vapaa osanotto-oikeus, ja sarjoja löytyy 3 - 15 -vuotiaille.  

Lisätietoja, tulokset ja kuvia: www.nummelantarmo.fi 
 

Säännöt 
Sarjoissa 7-15 v. palkitaan kauden päätteeksi sarjojen kolme parasta urheilijaa. Jos päädytään samaan pistemäärään, 

niin ensimmäisten, toisten, kolmansien jne. sijoitusten määrä ratkaisee paremmuuden sarjassa (sarjojen parhaiden 

palkitsemiseen tarvitaan vähintään 3 eri osallistumiskertaa). 

Palkitsemme myös kaikissa sarjoissa (3-15 v.) käyntikertojen mukaan osallistumispalkinnolla. Neljään sarjakilpailuun 

osallistunut saa kultamitalin, kolmeen hopeamitalin ja kahteen pronssimitalin sijoituksista riippumatta. 

Sarjoissa 3 v. ja 5 v. lasketaan vain osallistumiskerrat. 

 

Sarjat ja syntymävuodet v. 2020 
sarja  syntymävuodet 

P/T3  2017- 

P/T5  2015-2016 

P/T7  2013-2014 

P/T9  2011-2012 

P/T11  2009-2010 

P/T13  2007-2008 

P/T15  2005-2006 

 

Kisapäivät, lajit ja sarjojen alkamisajat 
maanantai 6.7. 

klo 18.00 

P/T-3: 40m, pallo // P/T-5: 40m, pituus // P/T-7: 40m, pallo 

klo 19.00 

P/T-9: 40m, kuula // P/T-11: 60m, pituus // P/T-13: 200m, kuula // P/T-15: 300m, korkeus 

  

maanantai 20.7.  

klo 18.00 

P/T-3: 40m, pituus // P/T-5: 40m, pallo // P/T-7: pituus, kuula 

klo 19.00 

P/T-9: 60m, pituus // P/T-11: 150m, korkeus // P/T-13: 100m, korkeus // P/T-15: 100m, keihäs 

  

maanantai 3.8.  

klo 18.00 

P/T-3: 40m, pallo // P/T-5: 40m, pituus // P/T-7: 40m, korkeus 

klo 19.00 

P/T-9: 600m, korkeus // P/T-11: 600m, kuula // P/T-13: 600m, 3-loikka // P/T-15: 400m, pituus, kuula 

  

maanantai 24.8. 

klo 18.00 

P/T-3: 40m, pituus // P/T-5: 50m, pallo // P/T-7: 80m, pallo 

klo 19.00 

P/T-9: 80m, keihäs // P/T-11: 80m, keihäs // P/T-13: 100m, pituus // P/T-15: 200m, 3-loikka 

 

Vanhemmat toimivat toimitsijoina. Jokaiselle suorituspaikalle on etukäteen määrätty vastuuhenkilö, jonka tunnistat 

oranssista liivistä. Ole reippaasti yhteydessä oranssiin liiviin pukeutuneeseen henkilöön ja näin voitte jakaa 

suorituspaikan toimitsijatehtävät. Ennen kilpailua vastuuhenkilö kertoo lyhyesti lajin säännöt ja ohjeet. Vastuuhenkilö 

hoitaa osallistujalistat suorituspaikoille.  

 

Muistattehan, että lähettäjän ja ajanottajien näköyhteyden on säilyttävä, joten kannustusjoukot 
riittävän kauaksi juoksuradasta nurmikentän puolelle. 

ilmoittautuminen 

vain etukäteen!! 


