VEVE-YLEISURHEILUN VIESTIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT
Viestijuoksut
● Viestijuoksut ovat yleisurheilun harvoja mahdollisuuksia kilpailla joukkueena ja
erinomainen tapa kehittää yhteishenkeä
● Viestijoukkueen menestyminen edellyttää kaikilta juoksijoilta tahtoa juosta viesti
mahdollisimman onnistuneesti
● Urheilijalle valinta on kunnia-asia ja valinnan myötä hän on velvollinen osallistumaan
viestiharjoituksiin ja tarvittaessa juoksemaan myös muita matkoja, kuin mihin hänet
on alun perin nimetty
● Viestikilpailuissa edustetaan ensisijaisesti seuraa ja tavoitteena on saada viivalle
parhaat mahdolliset joukkueet
Viesteihin ilmoittautuminen
Viesteihin ilmoittaudutaan viestivastaaville ennakkoon ilmoitettuihin määräaikoihin
mennessä.
Kaikille ilmoittautuneille pyritään löytämään joukkue. Tämän vuoksi viesteihin tulee
ilmoittautua määräaikaan mennessä, jotta viestivastaaville jää tarvittaessa aikaa etsiä lisää
juoksijoita.

Viestivastaavien tehtävät:
● ottavat vastaan ilmoittautumiset ja etsivät tarvittaessa lisää juoksijoita
● ilmoittavat joukkueet ja juoksujärjestykset kilpailusihteerille, joka ilmoittaa ne
kilpailunjärjestäjille
● ovat tarvittaessa valmentajien tukena viestiharjoitusten ja mahdollisten karsintojen
järjestämisessä
● ovat mukana kilpailutapahtumissa hoitaen kilpailuissa käytännön järjestelyjä kuten
numeroiden hakeminen, osanoton varmistaminen yms. Estyessään saapumasta
paikalle hankkivat sijaisen, joka hoitaa nämä tehtävät kilpailupaikalla.
● joukkuevalintojen jälkeen tiedottaa valinnoista mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa nuorille ja heidän vanhemmilleen
●

kertoo valintojen perusteet asiaa tiedusteleville, jonka jälkeen asian käsittely siirtyy
yu-jaostolle

Joukkueiden muodostaminen
●
●

T/P9-sarjassa viestivastaavat tekevät ehdotukset joukkueista ja erillinen
vastuuvalmentajista koottu ryhmä vahvistaa joukkueet
T/P11-17 sarjassa ikäryhmien vastuuvalmentajat tekevät ehdotukset joukkueista ja
vastuuvalmentajista koottu ryhmä vahvistaa joukkueet

Valintakriteerit
●

●

Joukkueiden kokoonpanot määritetään kilpailullisin perustein
- ensisijaisesti kuluvan kauden tilastoaikojen perusteella
- toissijaisena valintaperusteena käytetään epävirallisia aikoja
- tarvittaessa voidaan myös järjestää erilliset karsinnat
Valmentajan oikeus ja velvollisuus on käyttää valinnoissa myös harkintaa, jolloin
valintoihin voivat vaikuttaa kilpailunäyttöjen lisäksi myös esim. urheilijan
vaihtokokemus, vahvuudet eri viestiosuuksilla, urheilijoiden kuormittaminen
useammalla kilpailumatkalla, arvio menestymisen mahdollisuuksista eri sarjoissa ja
lajeissa, mahdollisuudet antaa kilpailunäyttöjä, kilpailusääntöjen asettamat
rajoitukset, jne. jne.

Huom! Silja Line seurakisojen tulokset ovat epävirallisia aikoja. Lähes kaikissa
muissa kilpailukalenterista löytyvissä kilpailuissa saavutetut tulokset ovat virallisia.
Voit halutessasi tarkistaa ovatko tietyn kilpailun tulokset virallisia joko
viestivastaavilta, tai kysymällä suoraan kilpailun järjestävältä seuralta.

