
PAIMION URHEILIJAT YU-JAOSTON UUTISKIRJE    21.2.2019 
 
 

VARSY:n   SISULISÄHUIPENTUMA  la-su  2. - 3.3.2019 

Kupittaan urheiluhalli Turku 

 
02.03. klo 11:00 alkaen:  

P13: 60m, korkeus, seiväs, kuula 

T13: 60m, seiväs, pituus 

P12: 60m, korkeus, seiväs, kuula 

T12: 60m, seiväs, pituus 

P11: 60m, pituus, seiväs 

T11: 60m, korkeus, kuula, seiväs 

P10: 60m, pituus, seiväs 

T10: 60m, korkeus, kuula, seiväs 

P9: 40m, pituus, kuula 

T9: 40m, korkeus, kuula 

 

 

03.03. klo 11:00 alkaen:  

P13: 1000m, 60m aj, pituus,  

T13: 1000m, 60m aj, korkeus, kuula 

P12: 1000m, 60m aj, pituus,  

T12: 1000m, 60m aj, korkeus, kuula 

P11: 1000m, 60m aj, korkeus, kuula 

T11: 1000m, 60m aj, pituus 

P10: 1000m, 60m aj, korkeus, kuula 

T10: 1000m, 60m aj, pituus 

P9: 1000m, korkeus 

T9: 1000m, pituus 

 

Ilmoittautumiset viimeistään  25.2.2019    omatoimisesti  www.kilpailukalenteri.fi    tai 

hermann.kossi@kolumbus.fi 

 

Osanotto-oikeus (ei päiväkohtaista rajoitusta):  

P/T 9 2 lajiin                 

P/T10-11 3 lajiin + aitajuoksuun  tai seiväshyppyyn         

P/T12-13 3 lajiin + aitajuoksuun tai seiväshyppyyn        Seura maksaa osallistumismaksut 

 

 

 

LAPSI & VANHEMPI TREENIT ti 5.3.2019 
 

Yu-kouluryhmällä on tiistaina 5.3.2019 klo 17.00 - 18.00 Lapsi & vanhempi treenit.  

Yu - koululaisen äiti tai isä voi osallistua  halutessaan treeneihin, tarvitaan leikkimieltä ja 

sisäurheiluvarusteet.  Ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Treenien lopussa on pientä infoa seuran toiminnasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-seiväs
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P11-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P11-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T11-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T11-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T11-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P10-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P10-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-60m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P9-40m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P9-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P9-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T9-40m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T9-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T9-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P13-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T13-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P12-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T12-kuula
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P11-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P11-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P11-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T11-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T11-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P10-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P10-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P10-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-60m aj
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T10-pituus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P9-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#P9-korkeus
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T9-1000m
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=18550#T9-pituus


 

 

VARSY:n PM-SISULISÄOTTELUT   la 16.3.2019 Kupittaan urheiluhalli Turku 

 

klo 11.00  alkaen 

 

P13: 4-ottelu     T13: 4-ottelu 

P12: 4-ottelu     T12: 4-ottelu 

P11: 3-ottelu     T11: 3-ottelu 

P10: 3-ottelu     T10: 3-ottelu 

P9: 3-ottelu       T9: 3-ottelu 

 

P/T13-12 4-ottelu (60m aj, korkeus, kuula, 800m)  

P/T11-10 3-ottelu (60m, pituus, kuula)  

P/T9 3-ottelu (40m, pituus, kuula) 

 

Ilmoittautumiset viimeistään  11.3.2019    www.kilpailukalenteri.fi    tai hermann.kossi@kolumbus.fi 

Seura maksaa osallistumismaksut 

 

Tässä kisassa meillä on toimitsijatehtävät  kuula ja käsiaika, toimitsija apuja tarvitaan! 

 

 

 

 

 

http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#P13-4-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#T13-4-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#P12-4-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#T12-4-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#P11-3-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#T11-3-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#P10-3-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#T10-3-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#P9-3-ottelu
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=16150#T9-3-ottelu

