Maskun Kataja, yleisurheilun uutiskirje/kesäkuu, 4.6.2019

Kisakausi on avattu!
Tässä on uutiskirjeeksi koottuna tietoa kesäkuun tapahtumista. Lue tiedote
huolella ja säilytä se itselläsi seuraavaan tiedotteeseen saakka. Uutiskirjeen
löydät myös Jopoxista. Julkaisemme uutiskirjettä kesäkuukausina.
OOO
Kiitos kaikille palkitsemistilaisuuteen ja vanhempaininfoon osallistuneille! Kiitos myös
aktiivisuudesta II-tason tuomarikurssin osalta. Saimme kymmenkunta uutta tuomarikorttilaista
seuraan .
Ja kolmannet kiitokset omien maasto- ja sukkulaviestien järjestelyihin osallistuneille! Kisat
sujuivat oikein mukavasti.
OOO
Ulkotreenit ovat alkaneet kaikkien ryhmien osalta jo tovi sitten. Uusia harrastajia on tullut mukaan
mukavasti. Saamme kelpo joukkueet monen ikäluokan viesteihin ja seuracupeihin.
Menestystäkin olemme saaneet kevään kisoista mukavasti. Ja useampia uusia, iloisia kisaajia .
Palaamme näihin seuraavassa uutiskirjeessä sekä omissa medioissamme.
OOO
Koko seuran näkökulmasta tärkeä seuracup lähestyy ensimmäisen osakilpailun muodossa. Se
kisataan Uudenkaupungin Sorvakon kentällä 18.6. seuraavin lajein:
M17: 200m, 3-loikka, kuula
N17: 200m, 3-loikka, kuula
P15: 100m, 2000m, seiväs, kuula, 4 x 100m
T15: 100m, 2000m, seiväs, kuula, 4 x 100m
P13: 60m, 1000m, korkeus, keihäs, 4 x 100m
T13: 60m, 1000m, korkeus, keihäs, 4 x 100m
P11: 60m, 1000m, pituus, kiekko, 4 x 50m
T11: 60m, 1000m, pituus, kiekko, 4 x 50m
P9: 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m
T9: 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m
Jarmo kokoaa joukkueen sarjoihin 15 ja 17. Muiden kohdalla vanhempia pyydetään ilmoittamaan
Jopoxissa 10.6. mennessä, onko urheilija käytettävissä (ja mihin lajeihin) ja sen jälkeen valmentajat
kokoavat joukkueet. Urheilijalla on osallistumisoikeus yhteen henkilökohtaiseen lajiin ja viestiin.
Joukkueen kannalta on tärkeää saada osallistuja kaikkiin lajeihin, sillä pisteitä saadaan vain yhdelle

urheilijalle/laji/seura. ”Ylimääräiset” voivat kyllä osallistua samaan lajiin, mutta pisteet tulevat vain
yhdelle.
OOO
Muita lähiviikkojen kisoja, joihin toivomme runsasta osanottoa sarjoissa 15-v. ja nuoremmat. Nämä
ovat Vakan alueen pikkukisoja, jotka sopivat mainiosti myös ensikertalaisille. In/out-merkinnät
Jopoxissa.
ma 24.6. Vakka-Suomen rataviestit, Laitila
Kaikissa sekaviesteissä joukkueen muodostavat kaksi poikaa ja kaksi tyttöä.
MIXED P/T15: 4x100m, 4x800m, 4x80 m aj
MIXED P/T13: 4x100m, 4x600m, 4x60 m aj
P11: 4x50 m, 4x600 m, MIXED P/T11 4x60 m aj
T11: 4x50 m, 4x600 m, MIXED P/T11 4x60 m aj
P9: 4x50 m, 4x400 m
T9: 4x50m, 4x400 m
ti 2.7. Vakka-ottelut, Mynämäki
P15: 5-ottelu (100 m aidat, pituus, seiväs, keihäs, 1000 m)
T15: 5-ottelu (80 m aidat, pituus, keihäs, korkeus, 800 m)
P13: 4-ottelu (60 m aidat, kuula, korkeus, 800 m)
T13: 4-ottelu (60 m aidat, kuula, pituus, 800 m)
P12: 4-ottelu (60 m aidat, kuula, korkeus, 800 m)
T12: 4-ottelu (60 m aidat, kuula, pituus, 800 m)
P11: 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)
T11: 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)
P10: 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)
T10: 3-ottelu (60 m, pituus, kuula)
P9: 3-ottelu (40 m, pituus, kuula)
T9: 3-ottelu (40 m, pituus, kuula)
Myös seuraaviin piirinmestaruuskisoihin pyrimme lähtemään isolla junnujoukkueella:
10.7. pm-sisulisämoniottelut, 9-15-v. pojat, Loimaa
11.7. pm-sisulisäottelut, 9-15-v., Salo
Muista kisoista löydätte tietoa: www.kilpailukalenteri.fi. Loppukesän kisoihin koottavista joukkueista
tiedotetaan heinäkuun uutiskirjeessä.
OOO
Maskun Kataja maksaa jäsenilleen ilmoittautumiset seuraaviin kisoihin:
Piirinmestaruuskisat, SM-kisat, Nuorten eliittikisat, Seuracup-kisat ja Vakka-Suomen aluekilpailut.
Vaihtoehtoisesti maksetaan 50 % joko Youth Athletics Gamesin tai Lajikarnevaalien osallistumisesta.
Muiden kilpailuiden maksut osallistuja maksaa itse. Osallistumismaksut korvataan ainoastaan
ennakkoilmoittautumishinnan osalta.
Osassa näistä seuran korvaamista kisoista osallistumismaksu tulee maksaa ensin itse ja toimittaa
kuitti maksusta rahastonhoitaja Heli Leivolle, heli.leivo@trafotek.fi. Osassa kilpailuista tarvitsee vain

ilmoittautua ja kisajärjestäjä laskuttaa suoraan seuraa. Asia selviää kilpailukalenterin
ilmoittautumisohjeista.
OOO
Kesän toimitsijatehtävistä:
Maskun Katajalla on muutama toimitsijavelvoite Vakka-Suomen alueen kisoissa sekä
piirinmestaruuskisoissa. Näistä löytyy infoa nettisivujen materiaalipankista, mutta tässä on
ensimmäiset tulossa olevat, joihin tarvitaan lasten vanhempia.
ti 18.6. Seuracup I, Uusikaupunki: pituus ja kolmiloikka, sarjat 17 ja 11, tarve viisi henkilöä/kisa
ma 24.6. Vakka-Suomen rataviestit, Laitila: pikaviestien vaihdon valvonta, 3. vaihto, tarve 3-4
henkilöä/kisa
ti 2.7. Vakka-Suomen sisulisäottelut, Mynämäki: korkeushyppy, tarve neljä henkilöä/kisa
Kätevintä on, että toimitsijat tulevat kisaavien ikäluokkien vanhemmista. Tapahtumat ja
toimitsijakutsut tulevat myös Jopoxiin.
Seuraavat toimitsijavelvoitteet elo- ja syyskuussa.
OOO
Huomioi myös seuraavat:
Varsyn juoksucup 9-17-vuotiaille:
https://varsy.sporttisaitti.com/nuorisourheilu/juoksucup-2019/
Spotox-heittopörssi 2019:
https://varsy.sporttisaitti.com/nuorisourheilu/spotox-heittoporssi-2019/
OOO
Maskun Kataja Yleisurheilu verkossa:
www.maskunkataja.com
www.facebook.com/maskunkatajayu
www.instagram.com/maskunkatajayu
Muita hyödyllisiä sivustoja:
www.kilpailukalenteri.fi – kaikki Suomen yleisurheilukilpailut
www.tilastopaja.fi – kaikki tulokset ilmaiseksi sekä paljon maksullisia tilastoja
www.yleisurheilu.fi – Suomen Urheiluliiton sivusto
varsy.sporttisaitti.com – Varsinais-Suomen Yleisurheilu ry:n sivut
www.paavonurmigames.com – Suomen suurin ja kansainvälisin yksipäiväinen
yleisurheilukilpailu ja sen oheistapahtumat Suomen Turussa
www.etusuora.com – yleisurheilu-uutisia

Facebookissa ja Instagramissa:
yleisurheilu, nuorisoyleisurheilu, paavonurmigames…
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