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1

YLEISTÄ TIETOA

1.1

Rekisteröinti

Jyväskylään saavuttuaan kaikkien osanottajien on rekisteröidyttävä kisatoimistossa
(TIC = Technical Information Centre), joka sijaitsee Hipposhallissa. Kisatoimistosta
jokainen urheilija saa kuvallisen henkilöllisyystodistuksensa näyttämällä rekisteröintipakettinsa, joka sisältää akkreditointikortin, kilpailunumerot, hakaneulat, osanoton
Rfid- varmistuskortit ja muuta kilpailijoille hyödyllistä materiaalia, jota tarvitset kilpailuissa ja viihtyäksesi vierailun aikana.
Kisatoimiston aukioloajat:
1. huhtikuuta klo 14.00- 21.00
2. huhtikuuta – 8. huhtikuuta päivittäin klo 8.00– 21.00.

1.2

Akkreditointikortit

Kaikki urheilijat ja joukkueenjohtajat saavat henkilökohtaisen akkreditointikortin rekisteröintipaketissa. Rekisteröintipaketti jaetaan rekisteröintitiskillä silloin kun urheilija / joukkueenjohtaja ensimmäistä kertaa ilmoittautuu rekisteröintiin. Akkreditointi-korttia on käyttävä ja pidettävä näkyvillä koko kilpailujen ajan. Akkreditointikortti
on henkilökohtainen, sitä ei saa vaihtaa ja sen avulla ei saa kuljettaa muita henkilöitä
kontrollipisteiden ohi. Urheilijat saavat mennä kilpailupaikoille vain silloin kun he
aikataulun mukaisesti kilpailevat.
Akkreditointikortit valmistetaan ilmoittautumislomakkeista saatujen tietojen mukaisesti. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä korttia noudettaessa. Joukkueenjohtaja saa omanlaisen akkreditointikortin, jolla hän pääsee joukkueiden johtajien
kokoukseen ja lehdistöhuoneeseen. Jos akkreditointikorttisi katoaa tai vaurioituu,
ilmoita siitä heti TIC:iin. Uudesta kortista veloitetaan 10 euroa.

1.3

Osallistumisen varmistus

Kilpailijan on varmistettava osallistumisensa kaikkiin lajeihin, joihin aikoo osallistua.
Kilpailija voi osallistua vain niihin lajeihin, joihin hän on alun perin ilmoittautunut.
Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Osallistumisen varmistus tehdään Rfid- varmistuskortilla TIC:iin. Aamupäivän kilpailuihin (alkavat ennen klo 10.30) varmistus
on tehtävä viimeistään edellisenä iltana klo 21.00 mennessä. Kilpailut jotka alkavat
klo 10.30 jälkeen varmistus on tehtävä viimeistään 2.5 tuntia ennen kilpailun alkua.
Varmistuksen tehtyään urheilija saa vastakuitin todistuksena varmistuksesta. Vastakuitti tulee säilyttää todisteena osallistumisen varmistuksesta.
Jos kilpailijalla on erityistarpeita osallistumisen varmistuksen suhteen, tulee hänen
keskustella niistä TIC:n henkilökunnan kanssa. Mikäli kilpailija päättää jäädä pois
kilpailusta osallistumisen varmistuksen tehtyään, varmistus tulee perua TIC:ssä. Mi4

käli kilpailija ei ehdi perua varmistusta TIC:ssä, tulee hänen käydä peruuttamassa
osallistumisensa Call Roomissa. Mikäli urheilija ei peruuta osallistumistaan asianmukaisesti, ei hän voi jatkossa osallistua muihinkaan lajeihin kisojen aikana.
Urheilija varmistaa osallistumisen kuhunkin lajiin vain kerran, ennen kunkin kilpailun ensimmäistä kilpailukierrosta tai viisiottelun ensimmäistä lajia. Puolivälierissä,
välierissä sekä loppukilpailuissa osallistumisen varmistusta ei tarvitse tehdä enää
uudelleen. Mikäli kilpailijalla on todellinen syy jättää saavutettu semifinaali tai finaalipaikka juoksulajeissa käyttämättä, on kilpailija velvollinen ilmoittamaan siitä
TIC:iin 30 minuutin kuluessa jatkopaikan saavuttamisesta. Mikäli urheilija on estynyt tekemään ilmoituksen jatkopaikan saavuttamisen jälkeen, ilmoituksen voi tehdä
TIC:iin tai finaalien kohdalla viimeistään Call Roomiin. Mikäli ilmoitusvelvollisuutta ei täytetä, ko. urheilija suljetaan myös muista lajeista.
Myös Non- Stadialajeissa mukaan lukien puolimaraton, kilpakävely, maastojuoksu
sekä ulkoheitot, tulee urheilijan tehdä varmistus TIC:iin Rfid-varmistuskortilla.

1.4

TIC (Technical Information Centre)

TIC sijaitsee Hipposhallissa.

TIC:n palvelut:
kiireelliset tiedotteet
Ilmoittautuminen/rekisteröinti
Rfid- kortti
aikataulumuutokset
kansallisten ja maanosien ennätyslomakkeiden käsittely
viestijoukkuelomakkeiden jakaminen ja vastaanotto
maastojuoksun, maantiekävelyn ja puolimaratonin joukkueiden il-moittautu
mislomakkeiden jakaminen ja vastaanotto
joukkueenjohtajien kokouksen kysymyslomakkeen jako ja vastaan-otto
protestien käsittely (protestikaavakkeiden vastaanotto ja palautus)
Joukkueenjohtajien, lehdistön sekä muiden kisavieraiden akkredi-tointi
Aukioloajat:
1.4. klo 14- 21
2.4.–8.4.2012 klo 8.00–21.00
1.5
Muut TIC:n palvelut
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1.5

Muut TIC:n palvelut

Muut TIC:n palvelut
muut materiaalipyynnöt
WMA2012 – tuloskirja paperiversiona (20 €) ja tuloskirja dvd:nä (10€)
sähköinen tuloskirja (Adobe-versio 5€)
kilpailutulosten myynti (1 euroa / sivu)
diplomien myynti (5 € /diplomi)
ruokaliput 7€-10€
maalikamerakuvien myynti
mitalien kaiverrus (Hinta 5-15€ kaiverruksen määrästä riippuen)
urheilijajuhlien lipunmyynti
löytötavaratoimisto

6

1.6

Parkkipaikka

Hipposhallin alueella on noin 1360 parkkipaikkaa. Parkkialueilla on pysäköinnin
ohja-us.

7

1.7

Pukuhuoneet, suihkut ja wc:t

1.8

Opasteet ja kuulutukset

1.9

Avajaiset

Pukuhuoneet, suihkut ja wc:t sijaitsevat Hipposhallissa. Myös Harjun Stadionilta
löy-tyvät pukuhuone-, suihku- ja wc-tilat.
Puolimaratonin sekä kävelyn lähtö- ja maalialueella on käytössä pukeutumisteltat ja/
tai M/S Rhea:n pukeutumistilat ja paikalle tuodut wc:t (BajaMaja).

Opasteet ovat suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Kilpailijoiden nimet, lajien tulokset, ilmoitukset ja yleistieto kuulutetaan suomeksi ja englanniksi.
Avajaisjuhlallisuudet pidetään Sokos Hotelli Jyväshovin hoviraitilla. Avajaiset ovat
maanantaina 2.4 alkaen klo 19:30. Avajaiset alkavat joukkueiden marssilla kävelykadulta Hoviraitille. Joukkueesta marssille osallistuu lipunkantaja sekä korkeintaan
viisi urheilijaa. Kokoontuminen avajaismarssille tapahtuu 19:15 Kauppakadun ja
Asemakadun risteyksessä kompassilla.

1.10 Urheilijajuhla

Urheilijajuhla pidetään Jyväshovissa torstaina 5.4 klo 19. Lipun hinta urheilijajuhlaan maksaa 30 €.

1.11 Päättäjäiset

Päätösjuhla pidetään Hipposhallissa sunnuntaina 8.4 välittömästi viimeisen kilpailula-jin jälkeen. Tilaisuudessa luovutetaan WMA:n lippu seuraavalle kisajärjestäjälle
Unkarin Budapestille. Urheilijat ja katsojat seuraavat päättäjäisiä katsomosta.

1.12 Attaseat

Attaseat avustavat kilpailijoita ja joukkueita kaikessa kilpailutapahtumiin liittyvissä
asioissa. Attaseoita on nimetty suurimpien maiden joukkueille. Lisäksi attaseoita on
TIC:ssä.

1.13 Kuljetukset

Kisapassi mahdollistaa ilmaisen liikkumisen Jyväskylän Liikenteen linja-autoilla
kiso-jen ajan. Paikallisliikenteen vakiovuorojen lisäksi on järjestetty ”shuttle bus”
kuljet-tamaan kilpailijoita hotellien ja kisapaikkojen välillä. ”Shuttle bussin” reitti
kulkee Peurungasta Jyväskylän keskustan hotellien kautta kilpailupaikoille. Linjaauto kiertää myös Harjun stadionin sekä sataman kautta niinä päivinä, jolla edellä
mainituilla kil-pailupaikoilla kilpailuja järjestetään. Tikkakosken lentokentältä on
kuljetukset Jyväs-kylän kaupungin keskustaan ja takaisin.

1.14 Tulokset

Kilpailutulokset laitetaan näkyville viralliselle tulostaululle, joka sijaitsee monitoimitalossa / hipposhallissa. Tuloksia on mahdollista lukea 20 eri näyttöpäätteeltä, jotka sijaitsevat eri puolilla Hipposhallia.
8

Tuloksia ei saa poistaa seinältä, koska ne ovat tarkoitettu kilpailijoille ja yleisölle nähtäviksi. Yksittäisiä tulossivuja voi ostaa TIC:stä, 1 euroa / sivu.
Tulokset laitetaan kisojen verkkosivulle wma2012.jyvaskyla.fi.
1.14.1 Tuloskirja
Ne, jotka eivät ole tilanneet kilpailujen tuloskirjaa ilmoittautumisen yhteydessä, voivat tilata sen TIC:stä saatavalla kaavakkeella. Tuloskirjan paperiversio maksaa 20 €
ja tuloskirja dvd:nä maksaa 10 €. Maksu suoritetaan TIC:iin. Tuloskirja postitetaan
kai-kille kirjan tilanneille sen valmistuttua. Sähköistä (Adobe) versiota varten TIC:iin
toi-mitetaan sähköpostiosoite. Sähköisen tuloskirjan hinta on 5 euroa.

2

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS

WMA:n tekniset delegaatit toimivat puheenjohtajina kaikissa joukkueenjohtajien kokouksissa. Kokoukset pidetään englanniksi. Kokoukset pidetään Hipposhallin Kihun
kokoustilassa. Joukkueenjohtajien ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 2.4. klo
17:00 joukkueenjohtajien kokoushuoneessa, joka sijaitsee Hipposhallissa Kihun kokoustilassa. Seuraavat joukkueenjohtajien kokoukset pidetään keskiviikosta 4.4. lähtien
klo 8:30 samassa paikassa. Yhdestä WMA:n jäsenmaasta voi kokoukseen osal-listua
maksimissaan kaksi edustajaa. Tulkki tai attasea voi olla kokouksessa mukana, mikäli tarpeellista. Ensimmäisen kokouksen kirjalliset kysymykset tulee toimittaa TIC:iin
sunnuntaina 1.4 klo 21:00 mennessä.
Joukkueenjohtajan kokouksessa on oma asialistansa. Tekniset ja organisatoriset kysymykset tulee esittää kirjallisesti erityisellä Teknisen kokouksen lomakkeella, joita
saa teknisissä kokouksissa ja TIC:stä. Kysymyksiin, jotka on esitetty kirjallisesti ja
palautettu kokousta edeltävänä iltana klo 18.00 mennessä, vastaa seuraavan päivän
kokouksessa asianosainen LOC:n tai WMA:n edustaja. Spontaanisti kokouksessa esitettyihin kysymyksiin ei kokouksessa voida kattavasti vastata.

2.1

Joukkueenjohtajien ensimmäisen kokouksen esityslista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puheenjohtajan tervehdys
Erityisvieraiden esittely
Joukkueenjohtajien esittäytyminen
Tulevia kilpailuja koskevat erityiset huomautukset
Kirjallisesti esitettyihin teknisiin kysymyksiin vastaaminen
Kirjallisesti esitettyihin organisatorisiin kysymyksiin vastaaminen
Muut tarpeelliset asiat
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3

LÄÄKINTÄ-, FYSIOTERAPIA- JA HIERONTAPALVELUT

Ensiapupalvelut toimivat Hipposhallissa, Harjun stadionilla, sekä maraton- ja kävely-reittien varsilla. Kilpailuiden aikana lääkintä- ja fysioterapiapalveluista vastaa
LIKES Mehiläinen Urheiluklinikka. Joukkueiden fysioterapia- ja hierontatilat ovat
varattu lämmittelytilojen yhteydestä (squash kentät).

4

PALKINTOJENJAKO

Kaikkien lajien palkinnot jaetaan Hipposhallin edustalla olevassa palkintojenjakoteltassa erillisen aikataulun mukaisesti.
Palkintojenjaossa urheilijoiden on pukeuduttava joukkueen viralliseen edustusasuun
ja heidän tulee olla palkintojenjakopaikalla 10 minuuttia ennen oman lajinsa palkintojenjaon alkamista.
Mikäli urheilija ei saavu palkintojenjakoon, mitali on noudettavissa TIC:stä palkintojenjaon jälkeen. Palkintoja ei jaeta ennen palkintojenjakoseremoniaa.
Ammattivalokuvaaja ottaa kuvia palkintojenjaosta ja kuvia on ostettavissa TIC:stä.
Mitalistit saavat diplominsa palkintojenjaon yhteydessä. Diplomien myynti muille
sijoille sijoittuneille urheilijoille tapahtuu TIC:ssä.
Mitalien kaiverruspalvelu on TIC:ssä. Kaiverruksen hinta muotoutuu kaiverruksen
määrästä.

5

ENNÄTYKSET

Kilpailuissa tehtävät maailmanennätykset huomioidaan WMA:n toimesta automaattisesti, ennätyksen tehneen urheilijan ei tarvitse itse reagoida mitenkään. Maanosien
ja kansalliset ennätykset kirjataan lomakkeelle, jotka ennätyksen tehneen maan joukkueenjohtaja palauttaa täydennettäväksi TIC:iin.

6

RUOKAILU

Ruokailu järjestetään Competition Centre:stä. Urheilijoille myydään ruokalippuja
hintaan 7-10€. Lippuja myydään yksittäin sekä lippupaketteina TIC:stä.
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7

KILPAILUSÄÄNNÖT

7.1

Säännöt ja järjestys

7.2

Muutokset aikataulussa

7.3

Kilpailtavat lajit

7.4

Kilpailunumerot

Kilpailut kilpaillaan IAAF:n teknisten sääntöjen mukaisesti paitsi silloin kun WMA
sääntö on sovellettu IAAF:n säännöstä ja kuten tässä teknisessä käsikirjassa mainitaan.

Kaikki aikatauluun tehtävät muutokset annetaan joukkueenjohtajien tietoon päivittäisessä joukkueenjohtajien kokouksessa sekä tiedoksi joukkueiden postilokeroihin.
Ilmoitukset muutoksista laitetaan myös kilpailupaikoille. Yksikään laji ei tule alkamaan aiemmin kuin painetussa ohjelmassa lukee.
Kilpailija voi jättää osallistumasta joihinkin ilmoittamiinsa lajeihin, mutta lajeja ei
voi vaihtaa tai lisätä. Kilpailija ei voi ottaa toisen urheilijan paikkaa lajissa. Ne, jotka
eivät noudata sääntöjä, hylätään kaikista seuraavista lajeista.
Jokainen kilpailija saa kolme kilpailunumeroa, joista yksi kiinnitetään eteen ja toinen
selkäpuolelle kaikissa lajeissa, paitsi korkeushypyssä, seiväshypyssä ja heitoissa.
Korkeussuuntaisissa hypyissä on sallittua käyttää vain yhtä kilpailunumeroa ja sen
voi kiinnittää joko etu- tai selkäpuolelle.
Heitoissa käytetään yhtä numeroa ja se tulee kiinnittää selkäpuolelle. Kilpailunumeroita ei saa taittaa tai leikellä. Tämä voi johtaa hylkäämiseen. Numerot ovat kilpailijoiden tunnistamista varten ja ne tulee kiinnittää huolellisesti hakaneuloilla.
Viestijuoksuissa kilpailijat käyttävät henkilökohtaisia kilpailunumeroitaan ja ankkureilla on lisäksi maatunniste rinnassa. Tämä tunniste jaetaan joukkueenjohtajalle varmistuksen yhteydessä TIC:ssä. Kilpailunumero tulee olla selkeästi nähtävillä koko
kilpailun ajan.

7.5

Siruajanotto

Siruajanottoa käytetään seuraavissa kestävyyslajeissa: 3000 metrin ratakävely, 3000
metrin juoksu, maantiekävely, maastojuoksu ja puolimaraton. Urheilija saa sirun
TIC:ssä osallistumisen varmistuksen yhteydessä erikseen jokaiseen siruajanottoa
vaa-tivaan lajiin. Sirua ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.
Kaikissa sirua vaativissa lajeissa sirun kiinnitys on tehtävä huolellisesti. Opastusta
saa sirun luovuttavilta kilpailutoimitsijoilta. Kiinnitykseen saa myös opastusta opetusvideon avulla TIC:ssä. Ennen starttia kilpailijan tulee ehdottomasti kulkea testialueen läpi, jotta sirun toimivuus ja oikea kiinnitystapa saadaan varmistettua.
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7.6

Kilpailupaita

7.7

Mainokset

7.8

Piikkarit

7.9

Askelmerkit

Urheilijan tulee käyttää WMA:n sääntöjen mukaisesti kansallisen liiton hyväksymää
kilpailupaitaa. Kilpailupaidan tulee olla myös IAAF:n kilpailusääntöjen mukainen.

Kaikkien urheilijoiden vaatteissa olevien mainosten on oltava IAAF:n ja WMA:n
sääntöjen mukaiset sekä kooltaan että sisällöltään. Tämän säännön noudattamista
valvotaan Call Roomin henkilökunnan toimesta.
Kilpailijoiden piikkarit tarkastetaan Call Roomissa. Piikkien on oltava IAAF:n säännön nro. 143 mukaiset. Piikkejä voi olla maksimissaan 11 kappaletta piikkaria kohden.

Kilpailijat eivät saa käyttää omia askelmerkkejään. Kilpailujärjestäjä on varannut
askelmerkkejä kaikille urheilijoille (2 kpl / urheilija). Korkeushypyssä askelmerkkiteippien käyttö on sallittua.
Kilpailija ei saa käyttää liitukynämerkkejä tai minkäänlaisia pysyviä merkkejä vauhdinottosuoralla tai radalla. Säännön laiminlyönti johtaa välittömään hylkäämiseen
kilpailuista.

7.10 Henkilökohtainen omaisuus

Call Roomissa tarkistetaan kilpailuasun säännönmukaisuus, mainokset kilpailuasussa, piikkarit, kielletyt tavarat jne. Ylimääräisiä kilpailuvälineitä ei saa viedä kentälle.
Kilpailija saa ottaa Call Roomiin ja kilpailupaikalle mukaansa yhden laukun, jonka
Call Roomin toimitsijat tarkastavat. Kilpailijat saavat käyttää sykemittaria, askelmittaria ja muita vastaavia laitteita edellyttäen, että niissä ei ole mahdollisuutta kommunikointiin toisten henkilöiden kanssa.
IAAF:n sääntöjen mukaan urheilijoiden ei ole sallittua ottaa mukaan kilpailupaikalle
kasettinauhuria, radiota, kännykkää, kameraa tai muita tavaroita. Sääntöjen vastaisesti Call Roomiin tuotu omaisuus takavarikoidaan. Tämä omaisuus on kilpailujen
jälkeen noudettavissa Mixed Zonelta.
Callingin yhteydessä urheilijan on mahdollista jättää henkilökohtainen omaisuutensa
säilytykseen ja saada se takaisin esittämällä kilpailunumeronsa Mixed Zonella.

7.11 Sääntöjen noudattamisen valvominen

Kilpailuissa sääntöjen noudattamista valvovat kilpailuihin nimetyt tuomarit.

7.12 Turvallisuustuomari

Kilpailuihin on nimetty turvallisuustuomareita, joilla on oikeus poistaa kesken kilpailun kilpailusta sellainen kilpailija, jonka kilpailusuorituksen jatkuminen voisi tuoma12

rin mielestä vaarantaa kyseisen kilpailijan oman terveyden tai muiden kilpailijoiden
kisan etenemisen. Turvallisuustuomari voi käyttää toimivaltaansa myös avustajien välityksellä. Sekä turvallisuustuomari että avustajat on oltava selkeästi tunnustettavissa.
Turvallisuustuomarin tehtävä on:
•
Varmistaa, että urheilijan terveys ei ole kilpailussa vaarassa
•
Varmistaa, että jokaisella kilpailijalla on riittävät motoriset taidot kilpailussa
osallistumiseen ja kilpailun yhtenäisenä säilymiseen
•
Varmistaa, että koordinointi ja yhteydenpito lääkintähenkilöstön kanssa toimivat siten, että ensiapu on tarvittaessa välittömästi saatavilla
Turvallisuustuomareiden suorittama kilpailijan hylkäämisprosessi:
1.
2.

Ongelmia tuottavalle kilpailijalle annetaan varoitus keltaisella kortilla
Kilpailijan saatua kaksi varoitusta kahdelta eri turvallisuustuomarilta,
päätur-vallisuustuomari suullisesti tai punaista korttia näyttämällä hylkää
kilpailijan. Urheili-jan on välittömästi keskeytettävä kyseinen kilpailu
ja poistuttava paikalta.

7.13 Kilpailupaikalta poistuminen kesken kilpailun

Korkeus- ja seiväshypyssä ne kilpailijat, jotka ovat pudonneet kilpailusta, voivat poistua kilpailupaikalta ohjatusti Mixed Zonelle kyseisen hyppykierroksen päätyttyä
Urheilijan on mahdollista käydä WC:ssä kilpailun aikana tuomarin tai määrätyn
avustajan saattelemana.

7.14 Tasapeli

Kenttä- sekä ratalajeissa ei voitosta uusita, vaan tasapeli jää voimaan.

7.15 Dopingvalvonta

Dopingvalvonnan vastuu on kilpailuissa LOC:lla. Valvonta tullaan suorittamaan
IAAF:n ja WADA:n sääntöjen mukaisesti. WMA- ja / tai LOC- edustaja tulee valvomaan dopingtestaustoimintaa.
Kilpailijat, jotka valitaan dopingtestiin, saa tiedon testiin valitsemisesta välittömästi kilpailun päättymisen jälkeen. Kilpailijalle määrätään dopingtestihenkilökuntaan
kuuluva henkilö, joka on kilpailijan seurana aina testiin saakka. Dopingvalvonnan
yhteydessä kilpailijat saavat nauttia järjestäjän tarjoamia juomia testiä odotellessa.
Myös omien juomien nauttiminen on sallittua. Kilpailijoiden tulee olla tietoisia siitä,
että dopingtestistä kieltäytyminen voi johtaa hylkäämiseen ja kilpailukieltoon.
Urheilijat, jotka valitaan dopingtestiin, voivat ottaa yhden apuhenkilön testiin mukaan. Apuhenkilö saa lupapassin antidopinghenkilökunnalta. WMA- ja / tai LOCedustaja valvoo henkilökohtaisesti dopingtestausprosessin IAAF:n sääntöjen mukaisesti.
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8

PROTESTIT JA VALITUKSET

8.1

Suulliset valitukset ja kirjalliset protestit

8.2

Käsitteet

Suulliset valitukset ja kirjalliset protestit tehdään soveltamalla IAAF / WMA:n normaaleja sääntöjä. Kirjalliseen protestiin vaadittava lomake on saatavissa TIC:stä,
jonne myös lomakkeen palauttaminen suoritetaan. Kirjallinen protesti tulee tehdä 30
minuutin kuluessa tulosten julkistamisesta.
Suullinen valitus on urheilijan tekemä vastalause mistä tahansa lajin läpivientiin liittyvästä seikasta refereelle.
Kirjallinen protesti tehdään, mikäli refereen tekemään päätökseen ei olla tyytyväisiä.
Kirjallinen protesti tehdään TIC:ssä ja Jury käsittelee sen.
Protesti, joka koskee urheilijan asemaa kilpailijana, on esitettävä kirjallisena tekniselle delegaatille ennen lajin alkamista.
Mikäli asiaa ei ole sovittu tyydyttävästi ennen kilpailun alkua, urheilija voi kilpailla
”protestin alaisena” ja asia esitetään WMA:n hallitukselle lopullista päätöksentekoa
varten.

8.3

Protestien teko

Kirjallinen protesti on tehtävä viimeistään 30 minuuttia kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen. 30 minuutin sääntö koskee kaikkia kilpailupaikkoja eli Hipposhallia,
Harjua sekä Rantaraittia.
Jättäessään protestin urheilijan on maksettava 100 dollaria vastaavan suuruinen takuumaksu. Takuumaksu menetetään, mikäli protesti ei mene läpi.
Tuomarineuvostolle esitettävät protestit voi jättää ainoastaan TIC:iin.
Jotta tuomarineuvosto voi tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisen päätöksen, sen
tulee selvittää olemassa olevat todisteet ja haastatella kaikkia tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.
Tuomarineuvosto (Jury) antaa kirjallisen vastauksen / päätöksen jokaisesta tehdystä
kirjallisesta protestista.
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9		

9.1

SISÄHALLILAJIT (JUOKSUT JA KENTTÄ-LAJIT

Ilmoittautumiskäytännöt

Urheilijan ei tarvitse kilpailla kaikissa lajeissa, joihin hän on alun perin ilmoittautunut.
Mutta urheilija voidaan sulkea pois jatkossa muista lajeista, mikäli:
1.
Urheilija varmistaa Rfid- varmistuskortilla, mutta ei ilmesty Call Roomiin.
2.
Urheilija kilpailee karsintakierroksella ja selviytyy jatkoon, mutta ei osallistu
jatkokierroksille ilman, että hän on jättänyt lääkärintodistusta tai hyväksyttävää syytä
poisjääntiin.
Kaikkien kilpailijoiden on ilmoittauduttava call roomiin laaditun kilpailuaikataulun
mukaisesti. Aikataulussa on ilmoitettuna ajat, jolloin call roomiin tulee saapua sekä
jolloin sieltä lähdetään kilpailupaikalle. Kaikki ajat on laskettu lajin alkamisajasta.
15

Lajit
Ratalajit
Non- Stadia lajit
Pituushyppy / kolmiloikka
Kuulantyöntö ja painonheitto
Korkeushyppy
Seiväshyppy
Viestijuoksu (4x200 m)
Moniottelut

9.2

Call Room
minuutit)
20
25
35
35
35
60
20
20

Suorituspaikka
(minuutit)
10
10
20
20
20
45
10
Tiedotetaan

Ilmoittautuminen Call Roomiin ja Call Roomin käytännöt

Jokaisen kilpailijan on alustavan verryttelyn jälkeen ilmoittauduttava Call Roomiin
kilpailuaikataulun ja Call Room aikataulun mukaisesti. Jokaisella kilpailupaikalla
on oma Call Room. Call Roomissa urheilijat tunnistetaan akkreditointikorteista ja
kilpailunumeroista. Kun tunnistus on suoritettu ja kilpailijat on kirjattu läsnä oleviksi, tuomarit tarkastavat kaikilta kilpailijoilta kilpailuasun, kengät, muut varusteet,
henkilökohtaiset tavarat jne. Kilpailutoimitsijat antavat kilpailijoille toimintaohjeet
ja sen jälkeen kilpailijat viedään ryhmänä lajin suorituspaikalle erä kerrallaan (juoksulajit) tai ryhmä kerrallaan (hyppy- ja heittolajit).
Ilmoittauduttuaan läsnä olevaksi Call Roomiin, urheilija saa poistua sieltä ainoastaan
Call Room -toimitsijan luvalla. Verryttelyä voi jatkaa kilpailupaikalla. Urheilija saa
tuoda oman tulkkinsa Call Roomiin, mikäli se on tarpeellista.
Mikäli urheilijalla on kysymyksiä mihin tahansa asiaan liittyen, tulee hänen kääntyä
aina ensin joukkueenjohtajansa puoleen. Mikäli joukkueenjohtajaan ei saa yhteyttä,
tulee kääntyä TIC:n puoleen. Harjun Stadionilla (ulkoheittolajit), Rantaraitilla (puolimaraton, maantiekävelyt) tulee kääntyä siellä olevan Call Roomin henkilökunnan
puoleen.

9.3

Verryttelyalueet

Verryttely tapahtuu Hipposhallin alakerrassa merkityillä verryttelyalueilla. Käynti
verryttelyalueille tapahtuu sisäkautta. Verryttelyä voi suorittaa myös Hipposhallin
alakerrassa ja pesäpallokentän tekonurmella tai muualla ulkoalueiden kevyen liikenteen väylillä.
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9.4

Juoksulajit

9.4.1 Lähtötelineet
Kilpailijoiden ei ole pakollista käyttää lähtötelineitä. Myöskään molempien käsien ei
tarvitse olla kiinni radassa lähdössä.
9.4.2 Lähteminen
IAAF:n sääntöjen mukaisesti lähettäjä ilmoittaa lähetyskomennot englanniksi. Pikamatkoilla 400 metrin juoksuun saakka käytetään seuraavia komentoja:
-

”On your marks”
”Set”
Pistoolin ”pam”

800 metrillä sekä pitemmillä matkoilla käytetään seuraavia komentoja:
”On your marks”
Pistoolin ”pam”
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WMA:n sääntö vilppilähdön suhteen:
Mikäli urheilija päälähettäjän mukaan ottaa vilppilähdön missä tahansa juoksussa,
hän saa vilppilähdöstään varoituksen. Jos sama urheilija syyllistyy samassa kilpailussa päälähettäjän mukaan uudestaan vilppilähtöön, hylätään urheilija kilpailusta.
Sama sääntö koskee viisiottelua.

9.5

Viestijuoksut

9.6

Eräjaot ja jatkoon eteneminen

Yhdestä maasta saa osallistua ainoastaan yksi viestijoukkue jokaisesta ikäsarjasta.
Vanhempi urheilija saa osallistua nuoremman ikäryhmän joukkueeseen, jotta joukkue saataisiin täyteen. Maailmanmestaruuskilpailuiden viestikilpailuissa urheilija
saa osallistua ainoastaan yhden ikäryhmän viestijoukkueeseen. Joukkue tulee ilmoittaa joukkueilmoittautumislomakkeella valtuutetun joukkueen johtajan kautta TIC:iin
viimeistään 7.4.2012 klo 21.00.

Q= Jatkoon eteneminen
P= Sijoituksen perusteella sijoituksella jatkoon selviävät.
T= Ajan perusteella jatkoon selviäjät jokaiselta kierrokselta.
Finaalit = Finaalit koostuvat yhdeksästä urheilijasta 60 m ja 60 m aitajuoksuissa.
Initial round heats shall be seeded using the entry seed marks and the heats shall be
formed in a zigzag distribution , ran in random lanes & order. Subsequent round heats
shall be seeded in a zigzag distribution base on place first then time per IAAF rules.
Lane assignments shall be based on competitor’s performance times at the most recent stage of the events and shall be as follows: 1st: lane 4, 2nd: lane 5, 3rd: 3, 4th:
lane 6, 5th: lane 2, 6th: lane 7, 7th: lane 1, 8th: lane 8, 9 th: lane 9
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If any group goes to a direct final, lane assignments shall be per seed marks. If 9 lanes
are available, advancement shall be as per outdoor 9 lane advancement.

Q= Jatkoon eteneminen
P= Sijoituksen perusteella sijoituksella jatkoon selviävät.
T= Ajan perusteella jatkoon selviäjät jokaiselta kierrokselta.
F= Finaalit sisältävät kaksi (2) neljän kilpailijan erää.
The four slowest finalists will run the first heat of the finals and the four fastest finalists will run the second heat of the finals. Overall placing shall be from the two final
heats on a time basis. Initial round heats shall be seeded using the entry seed marks
and the heats shall be formed in a zigzag distribution, ran in random lanes & order.
Subsequent round heats shall be seeded in a zigzag distribution based on place first
then time per IAAF rules. Lane assignments shall be based on competitor’s performance times at the most recent stage of the events and shall be as follows: 1st lane 4,
2nd, lane 3, 3rd lane 2, 4th lane 1. If any heat goes to a direct final, lane assignments
shall be per seed marks.
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Q= Jatkoon eteneminen
P= Sijoituksen perusteella sijoituksella jatkoon selviävät.
T= Ajan perusteella jatkoon selviäjät jokaiselta kierrokselta.
Finaalit= Finaali koostuu kahdeksasta urheilijasta.
Initial round heats shall be seeded using the entry seed marks and the heats shall be
formed in a zigzag distribution, ran in random lanes & order. Subsequent round heats
shall be seeded in a zigzag distribution base on place first then time per IAAF rules.
Lane assignments shall be based on competitor’s performance times at the most recent stage of the events and shall be as follows: fastest qualifier in lane 1, second fastest in lane 2 and so on through lane 4. 5th, 6 th, 7th and 8th fastest qualifiers in lanes
4, 3, 2 and 1. When two competitors are in one lane, the faster seed shall be on the
inside. If any heat goes to a direct final, lane assignments shall be per seed marks.
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Q= Jatkoon välittäminen
P= Sijoituksen perusteella sijoituksella jatkoon selviävät.
T= Ajan perusteella jatkoon selviäjät jokaiselta kierrokselta.
Finaalit= Finaalit koostuvat 12 urheilijasta.
Semifinal heats shall be seeded using the entry seed marks and the heats shall be
formed in a zigzag distribution, ran in random start position & order. Start positions
for the finals shall be based on competitor’s performance times in the semifinals and
shall be as follows: the fastest approximately 65 % of the qualifiers shall be placed, in
performance time order, on an arced starting line on the full track. The remainder of
the qualifiers shall be placed, in qualifying time order, on an arced starting line on the
outer half of the track. This second group shall run as far as the end of the first bend
on the outer half of the track. If any group goes to a direct final, lane assign-ments
shall be per seed marks.
9.6.1

Aitojen korkeudet ja etäisyydet, 60 m aitajuoksu

9.7

Korkeus- ja seiväshyppy

Kaikki korkeussuuntaiset hyppykilpailut järjestetään suoraan finaalina. Eri ikäryhmiä yhdistetään, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Mikäli niin tehdään, jokaisen ryhmän
voittaja saa halutessaan päättää erityisiä riman korotuskorkeuksia, jotka eivät ole yhteyksissä normaaleihin riman korotuksiin. Muut kilpailijat eivät saa hypätä näistä
korkeuksista, vaan heidän täytyy edetä sääntöjen mukaisten korotusten mukaan.
Molemmat jalat tulee olla ilmassa hypyn aikana. Kilpailijat saavat koskea patjaan ennen riman ylitystä mutta eivät saa käyttää sitä mitenkään hyödykseen kuten tuomari
on määrännyt.
Seiväshypyssä seipäiden tarkastus tapahtuu kilpailupaikalla.
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9.7.1

Aloitus- ja nostokorkeudet

9.8

Pituushypyn ja kolmiloikan ponnistusrajat

Pituushyppy, paikka A: 1 m
Pituushyppy, paikka B: 0.5 m
Kolmiloikka, paikka A: 5 m- 7 m- 9 m- 11 m- 13 m
Kolmiloikka, paikka B: 3 m- 4 m- 5 m- 6 m- 7 m- 8 m- 9 m- 11 m- 13 m
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10

MONIOTTELU

Viisiottelussa jokaisella otteluryhmällä on oma ryhmänjohtaja. Kilpailijat siirtyvät
moniottelukilpailuissa lajien suorituspaikalta toiselle lajijohtajan ohjaamana. Lajijohtaja toimii tiedonlähteenä lajien suorituspaikkojen ja aikataulujen suhteen. Kunkin
ottelulajin päätyttyä ryhmänjohtaja tarkistaa tulokset ja ojentaa tulossivun eteenpäin
lajisihteerille tietojen koneelle kirjaamista varten. Lajijohtaja saa haltuunsa ottelukisan pistetilanteen ja ilmoittaa sen IAAF:n sääntöjen mukaisesti otteluryhmälle jokaisen lajin jälkeen. Lopulliset yhteispisteet moniottelukilpailuissa lasketaan WMA
-ikätasoitusten mukaisesti, kuten WMA -käsikirjassa lukee.
Moniottelussa korkeushypyn rimaa nostetaan 3 cm koko kilpailun ajan. Aloituskorkeus määräytyy alimman pyynnön mukaisesti. Eteneminen: 0.61, 0.64, 0.67, 0.70,
0.73, 0.76, 0.79, 0.82, 0.85, 0.88, 0.91, 0.94, 0.97, 1.00, 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.15,
1.18, 1.21, 1.24, 1.27, 1.30, 1.33, 1.36, 1.39, 1.42, 1.45, 1.48, 1.51, 1.54, 1.57, 1.60,
1.63, 1.66, 1.69, 1.72, 1.75, 1.78, 1.81, 1.84, 1.87, 1.90, 1.93, 1.96, 1.99, 2.02, 2.05,
2.08, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20 jne.
Kilpailijoiden tulee tehdä yritys jokaisessa moniottelun lajissa saadakseen hyväksyttävän lopputuloksen.
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11

HEITTOLAJIT

11.1 Heittovälineet heittolajeissa

11.2 Omien välineiden käyttö

Urheilija saa käyttää kilpailussa omia heittovälineitä, kunhan ne tuodaan tarkastettavaksi kaksi (2) tuntia ennen lajin alkua ja välineet täyttävät sääntöjen mukaiset
normit. Harjulla järjestettävissä heittolajeissa välineiden tarkastus tapahtuu Harjun
stadionilla. Hipposhallissa tapahtuvissa lajeissa tarkastus tapahtuu Hipposhallissa.
Mikäli urheilija tuo kilpailuun oman välineen, kaikki muutkin kilpailijat saavat käyttää sitä.

11.3 Painonheitto ja kuulantyöntö
Kuulantyönnössä käytetään kumikuulia.
Painonheitossa käytetään metallipainoa.

11.4 Kilpailupaikat

Kuulantyöntö ja painonheitto järjestetään Hipposhallin kilpailualueella.
Kiekon-, moukarin- sekä keihäänheitto kilpaillaan Harjun stadionilla.

12

JOUKKUEIDEN KOKOONTUMISET

Joukkueet voivat varata Hipposhallista omia kokoontumisiaan varten tilan TIC:stä.
Kokoontumistilana käytetään Kihu:n kokoustilaa.

13

TAVAROIDEN SÄILYTYS

Älä jätä arvotavaroitasi ja esineitäsi pukuhuoneisiin. Arvotavarat on mahdollista jättää Hipposhallissa oleviin vartioituihin tiloihin.
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13.1 Löytötavarat

Löytötavarapiste löytyy TIC:stä

14

NONSTADIA – JUOKSUT

Nonstadia- juoksuja ovat maastojuoksu, maantiekävely sekä puolimaraton

14.1 Maastojuoksu

Maastojuoksu juostaan Harjun Stadionin luonnonkauniissa ympäristössä Jyväskylän
keskustan välittömässä läheisyydessä. Kahdeksan kilometrin pituinen matka juostaan siten, että ensimmäinen kierroksen lopussa matka jatkuu suoraan toiselle kierrokselle ilman kiertoa stadionilla. Loput kolme kierrosta juostaan stadionin kautta.
Näin ensimmäisen kierroksen mitta on 1,92 km ja toinen kierros 1.98km ja kaksi
viimeistä kierrosta 2,05 km. Juoksualustana toimii kivituhka. Vesipisteitä on yksi
kierrosta kohden. Omat juomat eivät ole sallittuja maastojuoksun aikana. Ensiapua
on saatavilla reitin varrella. Kisan aikana WC-piste löytyy stadionin juoksuradalta. Maastojuoksun tulokset tulevat näkyviin Hipposhalliin ja myös palkinnot jaetaan
Hipposhallissa
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14.2 Puolimaraton

Puolimaratonin lähtö ja maali sijaitsevat Jyväskylän satamassa ja se juostaan Jyväsjärven rantaraitilla aivan keskustan tuntumassa. Nimetyt ja kilpailunumerolla varustetut laukut voidaan jättää Call Roomiin lähtöalueen läheisyyteen. Juoksija saa laukut
takaisin kilpailunumeroa vastaan. Ensiapua on saatavilla lähtö- sekä maalialueella ja
juoksureitin varrella.
Maratonin aikaraja on kolme tuntia. Urheilijoiden, jotka eivät ole saavuttaneet maalia kolmen tunnin kuluessa, täytyy poistua reitiltä määräajan täytyttyä. Kukaan ulkopuolinen ei saa liittyä urheilijoiden seuraan pyörällä tai millään muulla tavalla. Juomia saa jakaa urheilijoille vain virallisilla vesipisteillä. Tämän säännön rikkominen
on peruste hylkäämiseen.
Tulokset tulevat nähtäville Hipposhalliin. Palkinnot ja diplomit jaetaan myös Hipposhallissa myöhemmin kilpailun jälkeen. Aikataulu palkintojenjaosta julkaistaan
kilpailukäsikirjassa.

14.2.1 Omat juomat

Urheilijoiden omat juomat tulee toimittaa TIC:iin niille varattuun laatikkoon vähintään kaksi tuntia ennen kilpailun alkua, eli viimeistään klo 10.30. Niihin tulee olla
merkittynä kilpailunumero sekä vesipiste, johon sen urheilija haluaa toimitettavan.
Vesipisteet löytyvät Suuruspäästä (A), Viherlandiasta (B), Lutakosta (C) sekä Albalta
(D).
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14.3 Maantiekävely

Maantiekävelyn tapahtumapaikkana on Jyväskylän satama, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Satama tarjoaa loistavat puitteet maantiekävelylle. Call Room
sijaitsee satamassa lähtöalueen läheisyydessä.
Kävelyreitti koostuu kymmenestä yhden kilometrin mittaisesta kierroksesta. Reitin
varrelta löytyy kaksi vesipistettä. Omat juomat eivät ole sallittuja. Ensiapua on saatavilla lähtöalueella ja kävelyreitin varrella. WC:tä on sekä lähtöalueella että reitin
varrella.
Maantiekävelyn tulokset tulevat näkyviin Hipposhalliin. Myös palkinnot jaetaan
Hip-poshallissa kilpailukäsikirjasta löytyvän aikataulun mukaisesti.

14.4 Nonstadia joukkuekilpailut

Joukkuepalkinnot jaetaan kolmelle ensimmäiselle joukkueelle joka ikäluokassa.
Jouk-kuekilpailun tulokset perustuvat kolmen ensimmäisen saman maan joukkueen
jäsenen yhteisaikaan. Kilpailijoiden tulee olla samassa ikäsarjassa tai vanhemmassa
ikäsarjassa.
Korkeintaan kaksi urheilijaa ylemmästä ikäluokasta voi kilpailla alemman ikäluokan
joukkuekisassa edellyttäen, että näiden ikäluokkien kilpailut käydään samanaikaisesti ja että joukkueenjohtaja on täyttänyt tarvittavat lomakkeet sekä että nuoremmassa
ikäluokassa ei ole vaadittua määrää oikeanikäisiä joukkueen jäseniä. Joukkueiden kokoonpano on ilmoitettava TIC:iin kilpailua edeltävänä päivänä klo 18.00 mennessä.
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Jos ylemmän ikäluokan kilpailija on mukana sellaisessa alemman ikäluokan kilpailussa, jossa on jo tarpeeksi edustajia joukkueen kasaamiseksi, hylätään koko joukkue.
Urheilija voi olla mukana vain yhdessä joukkueessa.
Jos urheilija on mukana nuoremman ikäluokan joukkuekisassa, mutta kilpailee samassa lähdössä henkilökohtaisessa kilpailussa omassa sarjassaan, on urheilija oikeutettu henkilökohtaiseen mitaliin omassa sarjassaan. Mikäli henkilökohtaisen kisan
ikäluokka starttaa eri aikaan kuin joukkuekisan ikäluokka, urheilija menettää mahdollisuuden mitaliin henkilökohtaisessa kisassa.
Joukkuekilpailuissa kaikkien joukkueen jäsenten on pukeuduttava kansallisen liiton
hyväksymään edustusasuun, josta selkeästi käy ilmi, mitä maata he edustavat.
HUOMIO! Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa koko joukkueen
hylkäämiseen.
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Huom!
Tämä on teknisen käsikirjan suomenkielinen versio. Virallisena versiona käytetään
englanninkielistä versiota. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan kilpailukansliassa, ilmoitustauluilla sekä joukkueiden johtajien palavereissa.
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