
URHEILIJAOHJEET JYVÄSKYLÄN MOTONET GP 2019 

 
 
Paikoitus 
Urheilijoiden autojen parkkialueena toimii Sepänaukio (Sepänkatu 5) ja Gradian paikoitusalue 
(Sepänkatu 3). Parkkialueelle pääsee urheilijapassilla. 
 

Kisahotellit 
Virallisena majoitushotellina toimii hotelli Verso (Kauppakatu 35, p.+358 (0)14 333 999, www.hotelliverso.fi) 
Urheilijoita majoitetaan myös hotelli Albaan (Ahlmanninkatu 4, p. +358 (0)14 636 311, www.hotellialba.fi) ja kesähotelli 
Rentukkaan (Taitoniekantie 9, p.+358 10 279 2006, www.jyvaskylahotel.fi/hotelli-rentukka).  
 

Kilpailukanslia (competition office) 
Kisajärjestäjän kautta majoittuvat urheilijat saavat urheilijakuoren majoitushotellinsa vastaanotosta.  
Muut osallistujat voivat hakea urheilijakuoren kilpailukansliasta. Kilpailukanslia palvelee urheilijoita kisapäivänä 19.6. 
Gradian aulassa (Sepänkatu 3) klo 12.00–20.00. Urheilijoille tuleva materiaali (numero/nimilappu, ohjeet, 
kilpailijatunniste) on kerätty kirjekuoreen jonka voi noutaa urheilija, tai hänen edustajansa urheilijan nimeä vastaan.  
 
Urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat voivat hakea valmentajapassin kilpailukansliasta. Valmentajapassilla pääsee 
aluekatsomoihin sekä kenttälajeissa valmentajille osoitetuille paikoille. 
 
Kilpailukanslian puhelinnumero kisapäivänä (19.6.) p. +358 (0)41 700 7247. 
 

Osanotonvarmistus 
Osanotonvarmistus tulee tehdä kilpailukansliaan viimeistään 90 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä lajin 
alkamisaikaa.   

 
Kilpailunumerot 
Kilpailijoilla on kaksi numero/nimilappua, rinnassa ja selässä. Hyppylajeissa urheilijalla on oikeus käyttää ainoastaan yhtä 
numero/nimilappua. Numero/nimilaput jaetaan kilpailumateriaalin mukana ja niitä ei saa taittaa. 

 
Omien välineiden käyttö  
Mahdolliset omat heittovälineet on toimitettava välinetarkastus pisteeseen (implements control), joka sijaitsee 
kokoontumispaikan takana (niin kuin 2019 Kalevan kisoissakin), vähintään 2 tuntia ennen ko. lajin alkamista. Näiden 
aikojen jälkeen järjestäjät eivät enää ota välineitä vastaan. Heittovälineet saa takaisin ko.tilasta kilpailun päättymisen 
jälkeen. Välineitä ei luovuteta kilpailupaikalla. 
 
Seipäät jätetään välinetarkastuksen ulkopuolella olevaan säilytystelineeseen (niin kuin 2019 Kalevan kisoissakin), josta 
ne kisajärjestäjän toimesta viedään kentälle ja tuodaan sieltä pois. Seipäiden tarkastus tehdään suorituspaikalla.  
   

Verryttelyalueet 
Verryttelyalueena toimii Pitkäkadun viereinen kuntoradan suora. Suoralla on mondo-matot ja verryttelyalueelta löytyy 
aitoja ja lähtötelineitä. Myös Hipposhalli (Kuntoportti 3) on varattu urheilijoiden käyttöön. Pitkien heittojen lämmittely 
tapahtuu Viitaniemen heittokentällä (Eeronkatu 8). Kartta. 

 
Kilpailijoiden kokoontuminen (call room) 
Urheilijalle ehtona kisaan pääsylle että, hän saapuu annetun ajan puitteissa  
call roomiin. 

Call room sijaitsee stadionin pääkatsomon alla olevassa käytävätilassa. Kokoontuminen tapahtuu erillisen calling 
aikataulun mukaisesti. Pääsääntöisesti juoksuissa kokoontuminen on 30min ennen lajin alkua. Kenttälajeissa 
kokoontumisajat ovat pääsääntöisesti; seiväs 1h 15 minuuttia ja muut kenttälajit 45 minuuttia ennen lajin alkamista. 
Suorituspaikoille kilpailijat viedään 15 minuuttia kokoontumisaikataulun alkamisen jälkeen. 
Urheilijan kokoontumisesta aina lajin alkamiseen laaditaan erillinen lajikohtainen aikataulu. 
Call roomissa tarkastetaan urheilijoiden varustus ja mainokset ennen kentälle menoa.  Säännöissä kielletyt laitteet (mm. 
matkapuhelin, radio, MP3 soitin) kerätään pois säilytykseen, ja ne voi noutaa kilpailun jälkeen call roomista. 

 
 
Kulunvalvonta ja oleskelu kentällä 
Urheilijat ja valmentajat pääsevät Harjun stadionille Ihantolantien puolivälissä sijaitsevista porteista. Kulku kisapaikalle 
edellyttää kulkulupaa. Kulkuluvan saa urheilijalle jaettavan materiaalin mukana. Henkilökohtaiset valmentajat saavat 
kulkuluvan kisakansliasta. 
Kentällä saavat oleskella vain kilpailuvuorossa olevat urheilijat ja toimitsijat. 

 
 

../aluekarttaGP-urheilijat.pdf


Lähettäjän komennot 
Lähettäjän käskytykset tapahtuvat komennoilla. 
Pikamatkoilla: ”On your marks” – ”Set” – ”Shot” (the Gun fired), 
Pitkät ratamatkat: “On your marks” – “Shot” (the Gun fired), 
lähtö keskeytetään komennolla ”Up” 

 
Valmentajien paikat 
Urheilijoiden henkilökohtaisille valmentajille on varattu paikat ko. lajin suorituspaikan läheisyydestä. Istumapaikat tulee 
vapauttaa viimeistään, kun seuraava laji alkaa. 
 

Pukeutumistilat ja suihkut (dressing-room) 
Kilpailijoille varatut pukuhuoneet ja suihkut sijaitsevat pääkatsomon alakerrassa joihin kulku 
tapahtuu urheilijaportin kautta. Järjestäjät eivät vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Pukuhuoneiden yhteydessä 
on urheilijoiden käyttöön tarkoitetut kylmävesialtaat. 
Urheilijoiden käyttöön on varattu pukuhuoneet kokoontumispaikan vierestä. 

 
Kilpailijoiden voimailutila (weight-lifting room) 
Kilpailijat voivat käyttää pääkatsomon alla sijaitsevaa voimailutilaa.  
 

Kilpailijoiden kulku stadionille ja stadionilla 
Kokoontumisalueelta kilpailijat tuodaan ohjatusti kilpailupaikalle.  Myös kilpailijoiden poistuminen tapahtuu ohjatusti, 
kaikki urheilijat tuodaan johdetusti kentältä mixed zonen kautta. Juoksijoiden varustekorit tuodaan kentältä mixed zone 
tilaan pukeutumista varten. 

 
Kilpailijoiden esittely 
Juoksijat esitellään lähtöpaikalla (n. 2,5 min ennen lähtöä), kenttälajien osallistujat kerätään lajijohtajan johdolla esittelyyn 
suoritusjärjestyksessä lajin suorituspaikan läheisyyteen (esittely n. 5-3 min ennen lajin alkua).  

 
Haastattelut 
Jokainen urheilija poistuu stadionilta mixed zonen kautta, joka sijaitsee pääkatsomon Vesilinnan puoleisessa päässä. 
Medialla on mahdollisuus haastatteluihin ko.alueella, myös YLE:n haastattelupiste sijaitsee mixed zonella. 

   
Ilmoitustaulu (scoreboard) 
Virallinen tulostaulu sijaitsee call roomin läheisyydessä. 
Eräjaot ja suoritusjärjestys ovat nähtävillä kokoontumispaikalla.  

 
Tulokset 
Tulokset löytyvät virallisen tulostaulun lisäksi reaaliajassa osoitteessa www.motonetgp.fi/jyvaskyla. 
 
Palkintojen jaot 
Lajien voittajat kukitetaan välittömästi lajin päättymisen jälkeen, joko suorituspaikalla (kenttälajit) tai maalissa (juoksut).  

 
Ensiapu 
Kentällä päivystää ensiapuhenkilökuntaa, lisäksi pääkatsomon maalipäässä on erillinen teltta lääkintähuollolle. 

 
Dopingtestaus (doping control) 
Kisojen aikana Suomen Antidoping- toimikunta ADT ry voi tulla suorittamaan dopingtestejä. Testaukseen pääsevän 
urheilijan tulee todistaa henkilöllisyytensä  passin tai muun virallisen henkilötunnisteen avulla.  

 
Vastalauseet 
Mahdolliset vastalauseet (protesti) on jätettävä 30 minuutin kuluessa siitä, kun lajin tulokset ovat tulleet viralliselle 
ilmoitustaululle. Vastalause jätetään kirjallisena kilpailukansliaan vastalausemaksun (50€) kanssa.  

 
Yhteystiedot 
Kilpailunjohtaja, urheilijamanageri Esa Kaihlajärvi, p. 044 570 3875. 
Jyväskylän Motonet GP pääsihteeri Markku Koistinen, p.0407069195. 
 
 
                     Tervetuloa Jyväskylän Motonet GP -kisoihin! 

 


