
PAIMION URHEILIJAT YU-JAOSTON UUTISKIRJE       20.7.2018 

          
 

YLEISURHEILUHARJOITUKSET JATKUVAT MA 23.7.2018 URHEILUKENTÄLLÄ 
 

 

SISULISÄHUIPENTUMA 28. - 29.7.2018 PAAVO NURMEN STADION 
 

Sisulisäikäisten piirinmestaruuksista kilpaillaan lauantai- sunnuntai 28. - 29.7.2018  Paavo Nurmen Stadionilla 

Turussa.  Osallistumisoikeus P/T 10 - 15 sarjoissa neljään lajiin yhteensä.  

HUOM Moukarikilpailut ovat 26.7.2018 Kaarinassa 

 

 
28.07. klo 09:30 alkaen:  
 

P15: 100m, 800m, 300m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

T15: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

P14: 100m, 800m, 300m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

T14: 100m, 800m, 300m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

P13: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

T13: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

P12: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

T12: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

P11: 60m, 1000m, pituus, kuula, keihäs 

T11: 60m, 1000m, korkeus, seiväs, kiekko 

P10: 60m, 1000m, pituus, kuula, keihäs 

T10: 60m, 1000m, korkeus, seiväs, kiekko 

P9: 1000m, pituus, kuula 

T9: 1000m, pituus, kuula 

 

29.07. klo 09:30 alkaen:  
P15: 300m, 2000m, 100m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

T15: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

P14: 300m, 2000m, 100m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

T14: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

P13: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

T13: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

P12: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 

T12: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kiekko 

P11: 150m, 60m aj, korkeus, seiväs, kiekko 

T11: 150m, 60m aj, pituus, kuula, keihäs 

P10: 150m, 60m aj, korkeus, seiväs, kiekko 

T10: 150m, 60m aj, pituus, kuula, keihäs 

P9: 40m, korkeus, keihäs 

T9: 40m, korkeus, keihäs 

 

 

 Ilmoittautumiset  23.7.2018 mennessä hermann.kossi@kolumbus.fi tai www.kilpailukalenteri.fi.  

Seura maksaa osallistumismaksut. 

 

Paimion Urheilijoilla on lauantaina 28.7.2018 korkeuden toimitsijatehtävät, toimitsijoita tarvitaan 
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http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-keihäs
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http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P15-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P15-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P15-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-300m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-2000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-80m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-3-loikka
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T15-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-300m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-2000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-100m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P14-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-300m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-2000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-80m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-3-loikka
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T14-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-200m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P13-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T13-200m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T13-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T13-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T13-3-loikka
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T13-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-200m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P12-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-200m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-3-loikka
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T12-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P11-150m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P11-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P11-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P11-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P11-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T11-150m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T11-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T11-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T11-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T11-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P10-150m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P10-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P10-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P10-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P10-kiekko
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T10-150m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T10-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T10-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T10-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T10-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P9-40m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P9-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#P9-keihäs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T9-40m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T9-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=21601#T9-keihäs


 

 

 

SEURACUPin TOINEN  OSAOTTELU  ma  6.8.2017  PAIMIOSSA 

 
Seuraottelun toinen kilpailu on Paimion urheilukentällä  maanantaina 6.8.2018 klo 17.30 alkaen 

Osallistumisoikeus yhteen lajiin ja viestiin sekä kävelyyn. Ilmoittautumiset  4.8.2018 mennessä 

hermann.kossi@kolumbus.fi tai www.kilpailukalenteri.fi. Seura maksaa osallistumismaksun. 
 

M17: 800m, seiväs, keihäs 

N17: 800m, seiväs, keihäs 

P15: 300m, 100m aj, 3-loikka, moukari, 1000m kävely, PT 4 x 800m 

T15: 300m, 80m aj, 3-loikka, moukari, 1000m kävely, PT 4 x 800m 

P13: 200m, 60m aj, pituus, kuula, 1000m kävely, PT 4 x 600m 

T13: 200m, 60m aj, pituus, kuula, 1000m kävely, PT 4 x 600m 

P11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, 1000m kävely, PT 4 x 600m 

T11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, 1000m kävely, PT 4 x 600m 

P9: 40m, pituus, keihäs, PT 4 x 600m 

T9: 40m, pituus, keihäs, PT 4 x 600m 

 

Paimion Urheilijoilla on toimitsijatehtävät tulospalvelu, ajanotto Toimitsija-apua tarvitaan. 

 

 

 

 

 

Paimion Urheilijoiden YU-jaosto järjestää matkan 

 

 SUOMI-RUOTSI   YLEISURHEILUMAAOTTELUUN 
Lauantaina 1.9.2018 Tampereella Ratinan Stadion 

 

Lähtö klo 15.00 Paimiosta ja paluu n.  klo 22.15  Tampereelta (Paimios puolen yön jälkeen) Liput ovat  

katsomoon B6.  

 

Lauantaina 1.9.2018  klo 18.00 - 22.00 

 

Naisten lajit    200 m, 400 m, 800 m, 10 000 m, 100 m aitajuoksu, 4x400 m, 5 000 m kävely, korkeushyppy, 

pituushyppy, kuulantyöntö, moukarinheitto 

 

Miesten lajit:  200 m, 400 m, 1 500 m, 5000 m, 110 m aitajuoksu, 4x400 m, 10 000 m kävely, seiväshyppy, 

kolmiloikka, kiekonheitto, keihäänheitto 

 

Matkan hinta 49 euroa per henkilö. Hinnat sisältävät lipun lisäksi  linja-autokuljetuksen  

Paimio - Tampere- Paimio. Meillä on tilausbussi käytössä. 

 

Ilmoittautumiset Hermann Kössi:   hermann.kossi@kolumbus.fi 

tai 041  549 8007, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 


