
Nuorten SM-hallit 2023 - Kilpailuohjeet 

 

Kilpailupaikka 

Ouluhalli, Ouluhallintie 20, 90130 Oulu.  

Sisään kulku halliin moottoritienpuoleisen parkkipaikan kautta. Keskustan puoleinen parkkipaikka on 

varattu toiselle tapahtumalle.  

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukalenteri.fi sivuston kautta, 

https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31812.  

Hallimestaruuskilpailuissa on viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä kilpailuja edeltävä sunnuntai. 

Nuorten SM-hallien viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 19.02.2023.  

Ilmoittautumismaksu on 18 € / laji. 

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, kun se tapahtuu alle 24 tuntia myöhässä, ainoa ehto on se, että 

vastaava(t) ilmoittautumismaksu(t) maksetaan kuusinkertaiseksi korotettuna. 

 

Tulosrajat / Vahvistettu kilpailuvaliokunnassa 30.11.2022 

Nuorten SM-halleissa asetetaan tulosrajat järjestäjän toivomusten mukaisesti muutamiin lajeihin.  

Näissä lajeissa on myös mahdollisuus tehdä tulosraja joko edellisellä (2021–2022) tai kuluvalla (2022–2023) 

hallikaudella tai edellisellä (2022) ulkoratakaudella. 

 

Pituus – N17 5.20 / M17 5.90 / N19 5.30 

Kolmiloikka – N17 10.50 / M17 11.90 / N19 10.60  

 

Lisäksi nuorten SM-hallien kävelylajeihin asetetaan ajanottorajat. Saadakseen sijoituksen ja virallisen ajan 

tulosluetteloon urheilijan on lähdettävä viimeiselle kierrokselle ennen ajanottorajan täyttymistä. 

Ajanottorajaa käytetään seuraaville matkoille: 

 

M22-19:  5000 m Ajanottoraja: 33 min 

M17: 3000 m Ajanottoraja: 20 min 

N22-19–17:  3000 m Ajanottoraja: 20 min 

 

Kilpailukanslia 

Kilpailukanslia sijaitsee Ouluhallin pääaulassa. Kanslian aukioloajat: 

Pe 24.2. klo 15:00 – 21:00 

La 25.2. klo 08:00 – 20:00 

Su 26.2. klo 07:30 – 19:00 

https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=31812


Urheilijoiden, valmentajien ja median on saavuttava halliin kilpailukanslian kautta, josta he saavat 

kisamateriaalin mm. kisapassin, joka täytyy olla aina mukana liikkuessa hallissa. 

 

Osanoton varmistus 

Osanoton varmistus on suoritettava mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti viimeistään 90 min ennen 

kunkin lajin alkua. 

Suosittelemme käyttämään verkkovarmistusta, josta tulee erilliset ohjeet sähköpostitse kaikille 

ilmoittautuneille. 

Varmistuksen voi suorittaa myös kirjallisesti kilpailukansliassa. 

 

Sähköinen varmistus 

SM-hallien varmistukset suositellaan tekemään sähköisesti. Varmistukset on tehtävä viimeistää 90 

minuuttia ennen lajin alkua. 

OHJEET: 

Mene osoitteeseen https://www.tuloslista.com/varmistus/ 

Odota, että lista latautuu ja valitse Nuorten SM-hallit. Huom! listan latautumisessa voi kestää hetken aikaa. 

Valitse seura, jonka varmistuksia haluat käsitellä 

Syötä koodi: Oulu2023 

Tee varmistus, paina muutosten esikatselu ja lopuksi tallenna tiedot 

Mikäli verkkovarmistus ei toimi voit varmistaa kirjallisesti kilpailukansliassa. 

 

Tulospalvelu 

Kilpailussa varmistus ja tulospalvelu tehdään Tuloslista.com sivuston avulla.  

Virallinen ilmoitustaulu tulee Ouluhallin aulaan ensimmäisen kokoontumispaikan viereen. 

 

Jatkoonpääsy pikamatkoilla 

60 m 

Kilpailijoita  Alkuerät  Välierät 

7 – 12  2 Q + 2 q   

13 – 18  1 Q + 3 q   

19 – 24  1 Q + 2 q   

25 – 30  2 Q + 2 q  2 Q + 2 q 



31 – 36  2 Q + 6 q  1 Q + 3 q 

37 – 42  2 Q + 4 q  1 Q + 3 q 

43 – 48  2 Q + 2 q  1 Q + 3 q 

49 – 54  1 Q + 9 q  1 Q + 3 q 

55 – 60  1 Q + 8 q  1 Q + 3 q 

61 – 66  1 Q + 7 q  1 Q + 3 q 

67 – 72  1 Q + 6 q  1 Q + 3 q 

73 – 78  1 Q + 5 q  1 Q + 3 q 

79 – 84  1 Q + 4 q  1 Q + 3 q 

 

60 m aidat (nuorten kisoissa ei välieriä aidoissa) 

Kilpailijoita  Alkuerät 

7 – 12  2 Q + 2 q 

13 – 18  1 Q + 3 q 

19 – 24  1 Q + 2 q 

25 tai enemmän 6 q 

 

 

Pysäköinti ja sisäänkulku 

Ouluhallin parkkipaikat ovat veloituksetta käytössä koko viikonlopun. Nuorten SM-halleille on käytössä 

moottoritien puoleiset parkkipaikat. Sisäpihan parkkitila ei ole käytettävissä.  

 

Kulunvalvonta 

Nuorten SM-hallit on yleisötapahtuma, jossa on yleisölle lipunmyynti. Ouluhallissa on iso yläkatsomo, josta 

pystyy seuraamaan kaikkia lajeja. Huoltaja- ja valmentajakorteilla pääsee vapaasti yläkatsomoon 

A-halli (Kupla halli), jossa kilpailulajit suoritetaan, on suljettu kilpailualue. Kilpailualueelle urheilijat ja 

valmentajat viedään johdetusti kokoontumisaikataulun mukaisesti. Toimitsijat ja median edustajat 

pääsevät liikkumaan vapaasti, mutta heillä pitää olla näkyvillä heille annetut kulkukortit.  

 

Pukuhuoneet 

A-hallin (Kupla hallin) pukuhuoneet ovat urheilijoiden käytettävissä. Pukuhuoneisiin ei pääse hallin puolelta, 

vaan pukuhuoneiden käytävälle kulku aulan kautta.  



 

Huoltaja- ja valmentajakortit 

Seurojen ilmaiset huoltajakortit määräytyvät SM-kilpailuiden huoltaja- ja valmentajakorttien säädöksen 

mukaisesti: 

Urheilijoita  Kortteja  

1–5 1  

6–10 2  

11–20 3 

21–30  4  

31–40  5 

41–60  6 

yli 60  7 

 

Kortit ovat noudettavissa kilpailukansliasta. Kortteja voi jättää seurakuoreen yöksi “säilytykseen”. 

Lisäksi seura tai urheilija voi lunastaa erillisiä valmentajakortteja saman määrän kuin on ilmoitettuja 

urheilijoita. Valmentajakortin hinta on sama kuin urheilijan ilmoittautumisen hinta eli 18 €/kpl. 
Valmentajakortit ostetaan paikan päällä kisakansliasta.  

 

 

Kilpailunumero 

Numeroita on käytettävä kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Kilpailunumeroita ei saa taittaa. Urheilijalla 

on käytössä yksi kilpailunumero (edessä) paitsi 800 m – 3000 m sekä kävelyt, missä numeroita on kaksi 

(edessä ja takana). 

 

Protestit eli vastalauseet 

Protestit, jotka koskevat kilpailun tuloksia tai sen läpivientiä (tai lajinjohtajan tekemää suullisen 

vastalauseen ratkaisua), on tehtävä viimeistään 30 min kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu kisojen 

virallisella tulostaululla. Virallinen tulostaulu on sähköinen livetulospalvelu.  Protestit on jätettävä 

kirjallisena kilpailukansliaan.  

 

Omien välineiden käyttö 

Omat kuulat viedään välineiden tarkastustilaan viimeistään 90 minuuttia ennen aikataulunmukaista lajin 

alkua. Tarkastustilan sijainti ilmoitetaan myöhemmin.   

Tarkastetut kuulat viedään järjestäjien toimesta kilpailupaikalle ja ne ovat noudettavissa tarkastustilasta 

lajin päätyttyä. 

Seipäiden tarkistus suoritetaan hyppypaikalla. Seipäät tuodaan halliin sisään Ouluhallin pääovesta. 

 

Kahvila  

Ouluhallin aulasta löytyy Nallikari Oy.n lounas ravintola. Lisäksi yleisölle on kisajärjestäjän kioski katsomoon 

johtavien rappusten luona.  



 

Korkeuden ja seipään aloituskorkeudet ja rimannostot.  

Miehet 17 

Korkeus: 160-165-170-175-180 +3 cm 

Seiväs: 300-315-330-345-360-375-390-405-420-430-440-450 +5 cm 

Miehet 19 

Korkeus: 165-170-175-180-185 + 3 cm 

Seiväs: 395-410-425-435-445-455-465-475-485-495 +5 cm 

Miehet 22 

Korkeus: 165-170-175-180-185 + 3 cm  

Seiväs: 395-410-425-435-445-455-465-475-485-495 +5 cm 

Naiset 17 

Korkeus: 140-150-155-160-164-167-170 +3 cm  

Seiväs: 225-245-265-285-300-310-320-330-340-350 +5 cm 

Naiset 19 

Korkeus: 145-150-155-160-165-170-173 + 3 cm 

Seiväs: 300-315-330-340-350-360-370 +5 cm 

Naiset 22 

Korkeus: 155-160-165-170 +3 cm 

Seiväs: 300-315-330-340-350-360-370 +5 cm 

 

Urheilijoiden ja Valmentajien koronaohjeistus 

Vain terveenä kisoihin! 

Huolehtikaa käsihygieniasta ja mahdollisuuksien mukaan turvaväleistä.  

 

Lämmittelyalue 

Lämmittelyalueena toimivat Ouluhallin liikuntasali, 70 m juoksusuora B-puolen kuntosalin vieressä, sekä 

2.kr painisali. Piikkarivetoja voi ottaa vain juoksusuoralla. Liikuntasaliin ei saa mennä ulkokengillä! 

 

Liikuntasali on käytettävissä pe klo 15:00-21:00, la klo 7.30–21.30 ja su klo 8.30–16.00.  

Sunnuntaina klo 16 salissa alkaa sisäjalkapallo peli.  



Kamppailu Sali on verryttely käytössä pe klo 15:00 alkaen aina su klo 21:30 saakka.  

Uuden salin juoksusuora on piikkarivetojen suorituspaikka.  

Kisahallin takasuora voi olla verryttelykäytössä lauantaina noin klo 13.30 saakka ja sunnuntaina noin klo 

11:00 saakka. Verryttelyn mahdollistaminen vaatii juoksu toimitsijaa seuraamaan, että ei tapahdu 

törmäilyjä. 

 

Kokoontuminen (Calling) 

Suorituspaikoille mennään erillisen kokoontumis- aikataulun mukaisesti.  

Kokoontumispaikka jaetaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa sijaitsee Ouluhallin aulassa, josta siirrytään 

johdetusti ilmoitetun aikataulun mukaisesti kilpailuhallin puolelle toiseen osaan, jossa suoritetaan 

kokoontumispaikan tarkastukset. 

Mikäli lajeja on päällekkäin, niin urheilija on velvollinen ilmoittamaan siitä ensimmäisen lajin 

kokoontumisen yhteydessä kokoontumispaikan toimitsijoille. 

 

Valmentajakatsomot 

Kenttälajit korkeus, seiväs ja kuula toteutetaan hieman kauempana pääkatsomosta, joten lajien yhteyteen 

varataan kilpailevien urheilijoiden valmentajille oma katsomo. Kulku valmentajakatsomoihin tapahtuu 

kokoontumispaikan kautta urheilijoiden kanssa samaan aikaan, ja poistuminen samalla tavalla.  

 

Esittelyt 

Esittelyt tapahtuvat kenttälajeissa noin 5 min ennen lajin alkua ja juoksumatkoilla ennen starttia.  

 

Ensiapu 

Ensiapuhenkilöt ja kisalääkärit päivystävät kilpailupaikalla. Vastaavan lääkärin yhteystiedot päivitetään 

myöhemmin.  

 

Juoksulajien ohjeet 

Eräjaot SUL-ranking ohjeistuksen mukaan, rankingit julkaistaan kisaviikolla ilmoittautumisten tultua 

kisajärjestäjälle. 

Ouluhallin kiertävät radat eivät ole juoksijoille tasapuoliset. 200 m, 300 m ja 400 m juoksut toteutetaan 

suoraan loppukilpailuina niin että käytössä on neljästä radasta kolme ulointa.  

Eräjako tehdään rankingin mukaan niin että rankingissa parhaiten sijoittuvat sijoitetaan uloimmalle 

kuudennelle radalle, niin että he juoksevat eri erissä.  

Finaalijuoksijoiden määrä 60 m ja 60 m aitajuoksun finaalissa on kuusi (6) urheilijaa. 



800 metriä juostaan suoraan finaalina. 800 m jaetaan tarvittaessa a- ja b-eriin. Jako tehdään rankingin 

mukaan, niin että rankingin nopeimmat juoksevat a-erässä.  

M 3000 m ja M 5000 m kävelyt suoritetaan yhteisellä lähetyksellä.  

 

Palkintojenjaot 

Palkintojenjaot suoritetaan kilpailuhallissa pääkatsomon edessä.  

Palkinnonjaon kokoontumispaikka on sama kuin kilpailijoiden ensimmäinen kokoontumispaikka. 

Kokoontumisaika mitalisteille, sekä voittajien valmentajille, on kymmenen (10) minuuttia ennen aikataulun 

mukaista palkintojen jakoa. 

 


