TuUL:n KANSALLINEN TILASTOPAJACUP 2018
Pitkän historian omaava, jo 28 vuotta järjestetty ja kaikkiaan 236 kilpailupäivää sisältävä TuUL:n kilpailusarja, josta vuodesta
1997on käytetty nimeä Tilastopajacup, jatkuu kesällä 2018 seitsemän osakilpailun sarjalla, joista ensimmäinen kisapäivä to.31.5.
on luokitukseltaan Tähtikisa. Muut kuusi kilpailua ovat kansallisia kilpailuja päivämäärillä ti 19.6., ti.3.7., ke.25.7., ke.1.8., su.26.8.,
ja su.2.9.
Turun Urheiluliitto toivottaa urheilijat, valmentajat ja huoltajat tervetulleiksi Paavo Nurmen stadionille.
ILMOITTAUTUMISOHJEET
Ilmoittautuminen tulee tehdä SUL:n kilpailukalenteri.fi kautta, ilmoittautuminen päättyy kolme (3) vuorokautta ennen kilpailuja klo
24.00 mennessä.
Jälki- ilmoittautuminen tulee tehdä kilpailukansliaan viimeistään 30min (½-tuntia) ennen lajin aikatauluun merkittyä alkamisaikaa.
Huom. M/M19, sekä N/N19 sarjan urheilijat kilpailevat yhdessä, eräjaot tehdään tilastojen perusteella, M19 sarjan heittolajit
suoritetaan 19-sarjan välinepainon mukaan.
ILMOITTAUTUMISMAKSU
Tilastopajacupin kisoissa on käytössä järjestelmä jossa ilmoittautumismaksu pitää suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä, jotta
kilpailukalenteri hyväksyy ilmoittautumisen.
Jälki-ilmoittautuminen ja jälki- ilmoittautumismaksu, suoritetaan kilpailukansliaan, viim. ½-tuntia ennen lajin alkamista.
Ilmoittautumismaksut ovat seuraavat:
M/N, M/N19, ja M/N17 sarjoissa 10€/laji, ja jälki- ilmoittautuminen 20€/laji (31.5.kisassa 15€, jälki-ilm. 30€/laji)
P/T15 - P/T9 sarjoissa 8€/laji, ja jälki- ilmoittautuminen 15€/laji.
AIKATAULU
Alustava aikataulu julkaistaan www.kilpailukalenteri.fi, sekä www.tuulyleisurheilu.fi sivuilla hyvissä ajoin
ennen kisaa. Lopullinen aikataulu päivitetään em. sivuille viimeistään kilpailupäivää edeltävänä päivänä.
OSANOTON VARMISTUS
Osanoton varmistus tulee tehdä kaikissa lajeissa kilpailukansliaan viimeistään ½ tuntia ennen lajin aikatauluun merkittyä
alkamisaikaa.
Juoksujen eräjaot tehdään ainoastaan osanottonsa varmistaneista kilpailijoista.
TILASTOPAJACUPIN PISTELASKU
M/N, M/N19 ja M/N17 sarjoissa pisteet lasketaan urheilijan kolmesta parhaasta cupissa tehdystä tuloksesta.
Pisteet lasketaan syntymävuoden mukaisessa sarjassa riippumatta siitä missä sarjassa tulos on tehty.
M/N sarjoissa käytetään Euroopan liiton EAA:n kaikkien lajien pistetaulukkoa, M19/M17 sekä N19/N17 sarjoissa käytetään SUL:n
nuorten eliittikisojen pistetaulukkoa.
P/T15, P/T13, P/T11, ja P/T9 sarjoissa pisteet lasketaan neljästä parhaasta tehdystä tuloksesta, SUL:n tyttöjen ja poikien
pistetaulukon mukaan.
Jos urheilija kilpailee samassa osakilpailussa samassa lajissa ulkopuolisena (järjestäjän erillisellä luvalla) kahdessa ikäsarjassa,
pistekilpailuun huomioidaan ko. lajin parhaat pisteet.
1.TILASTOPAJACUPIN, TÄHTIKISAN PALKINNOT
1.Tilastopajacup, Tähtikisassa bonuslajit ovat; M 800m (1.51,25), seiväs (500), kuula (17.50), N 200m (24,50), korkeus (176),
kiekko (50.00).
Bonuslajien palkinnot kolmelle parhaalle ovat 300-200-100€, edellyttäen em. tulosrajojen saavuttamista, muutoin
summat puolittuvat.
TILASTOPAJACUPIN RAHAPALKINNOT
Kauden kotimaisen miesten tai naisten kärkituloksen (SM-kisalajeissa), ei koske kuitenkaan 31.5. Tähtikisoissa tehtyjä tuloksia,
tekijä palkitaan kauden päätyttyä 150 euron rahapalkinnolla. Tuloksen pitää kuitenkin olla vähintään miesten tai naisten
tulospistetaulukon 7 pisteen tulos.
Miesten ja naisten Tilastopajacupin ennätyksen tekijä palkitaan 200 euron rahapalkinnolla.
Rahapalkinnot koko kauden kolmelle parhaalle yhteispisteissä sarjoittain ovat seuraavat:
M/N- sarjoissa I 500€, II 300€, III 100€
M/N19- sarjoissa I 200€, II 100€, III 50€
M/N17- sarjoissa I 100€, II 65€, III 35€
P/T15- sarjoissa I 100€, II 65€, III 35€ S-lahjakortti
P/T13- ja 11- sarjoissa I 50€, II 30€, III 20€ S- lahjakortti
P/T9- I-III 20€ S- lahjakortti
Kaikissa osakilpailuissa palkitaan P/T13-9 sarjoissa kunkin lajin kolme parasta, riippumatta kilpailijan iästä.
Tilastopaja tarjoaa kaikille omassa sarjassa ja virallisissa lajeissa tehdyistä Suomen ennätyksistä kahden vuoden käyttöoikeuden
Tilastopajan tulospalveluohjelmaan.
TULOKSET
Kisapäivän tulokset ovat nähtävinä live- tulospalveluna osoitteessa www.tilastopja.fi
Lisätiedot ja aikataulut; www.kilpailukalenteri.fi, sekä www.tuulyleisurheilu.fi

