Hei Talvikisalaiset!
Tervetuloa SAKU ry:n Talvikisoihin Suomen Urheiluopistolle Vierumäelle 1-2.2. Tässä teille ennakkoinfoa
tulevista kisoista.
KISAKUTSU
SAKU ry:n nettisivuilla olevaa Talvikisakutsua kannattaa seurata aktiivisesti, sillä sinne olen päivittänyt mm.
keilailun lähtölistat. Ja sählyn otteluohjelmat ovat tulossa. Kisakutsu löytyy täältä:
https://sakury.net/tapahtumat/talvikisat-2 Huomaathan, että kisakutsussa on kaksi eri välilehteä:
perustiedot ja lisätiedot.
KISAKANSLIA
Kisakanslia palvelee teitä perjantai-iltana päärakennuksen aulassa klo 18-21 ja lauantaina klo 11-13.
Lounasliput
- Ennakkoon varatut lounasliput
o oppilaitoksen kautta laskutettavat, nouto kisakansliasta.
o maksu käteisellä, maksu kisakansliaan. Vain korttimaksu on mahdollinen.
- Jos ennakkovarausta ei ole tehty, niin silloin lounaiden maksu normaalisti Ravintolan
henkilökunnalle.
Iltajuhlaliput
- Iltajuhlaliput tulee noutaa kisakanslian kautta maksutavasta huolimatta.
- Osallistujat, jotka maksavat itse iltajuhlalipun, niin korttimaksu ainoa mahdollinen eli käteistä
emme voi ottaa vastaan!
- Iltajuhlaan ei ole mahdollista ilmoittautua paikan päällä.

Kisakanslia opastaa ja ohjaa kisailijoita ja sieltä on mahdollista hoitaa lounas- ja iltajuhlalippuvaraukset. Ja
kaunis toive on, että lounas- ja iltajuhlaliput hoidetaan jo perjantai-iltana pois päiväjärjestyksestä. Jos
saavut vasta lauantaina, niin sitten asia hoituu klo 11-13 välillä.
Jos ylläolevat kohdat eivät kosketa sinua, niin kisakansliaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta jos
haluat SAKU-tuubihuivin niin poikkea kisakanslian kautta!
LAJIT ja KISAPAIKAT
Kisakutsusta löydät mm. aikataulut kisoihin liittyen. Tässä kuitenkin muutamia asioita tiedoksi:
Keilailu (Vierumäki Resort Hotellin alakerta)
Keilailun palkintojen jako suoritetaan kolmannen lähdön jälkeen Vierumäki hotellin aulassa
(kisakanslian lähettyvillä) heti tulosten valmistumisen jälkeen eli toivottavasti noin klo 17.15
(suuntaa antava). Keilailun lähtöajat on päivitetty kisakutsuun. Ja pahoittelut jo etukäteen
klo 8 lähtöön joutuneille!
HUOM! Kesken keilakisojen ei voi lähteä keilaradalta mihinkään tai tilata esimerkiksi tiskiltä
virvokkeita. Kun kisa on käynnissä, ainoastaan vessakäynti on sallittu. Aikataulu on tiukka. Jos
sääntöjä ei noudateta, niin kilpailunjohtaja estää kilpailijan osallistumisen. Muistutan, että
keilatapahtuma on päihteetön, kuten meidän kaikki muutkin lajit.
Ilma-aseet (Areena)
Harjoituslaukauksia on käytössä maksimissaan 10 per ampuja. Kisan jälkeen yhteistulos tulee
näkyville vieressäsi olevaan näyttöön, josta opiskelija tulee tarkistamaan tuloksen ja

kirjaamaan sen tulosseinälle. Ethän lähde ennen tätä pois paikaltasi. Varaa ampumisaikaa
vähintään 30 minuuttia. Kisa järjestetään non-stoppina klo 10-12 välillä, joten voi olla, että
joudut odottamaan vuoroasi. Palkinnot jaetaan Areenan aulassa noin klo 12.30.
Sähly (Areena)
Otteluohjelmat ovat Vierumäellä työnalla ja päivitän ne mahdollisimman pian kisakutsuun
SAKU ry:n nettisivuille. Sarjoja on yhdistelty sen verran, että miehille tuli vain yksi sarja; Asarja ja siinä pelaa kuusi joukkuetta. Sekasarjat ovat myös jaettu sääntöjen mukaisesti niin,
että A-sarjassa pelaa kuusi joukkuetta ja B-sarjassa kuusi joukkuetta. Näin ollen kaikki sarjat
pelaavat yksinkertaisen sarjan eli kaikki kaikkia vastaan. Jokaiselle joukkueelle tulee
viikonlopulle viisi peliä. Kolme peliä lauantaille ja kaksi peliä sunnuntaille.
Hiihto (Lähtö Urheiluhallin takaa)
Näillä näkymin hiihtoon saadaan aikaiseksi 1,6 km latu. Hiihtoaika on lauantaina klo 10-13.
Hiihdossa hiihdetään henkilökohtaiset matkat sekä joukkuekilpailu hiukan uudistetuilla
säännöillä. Joukkuekisassa on kaksi (2) hiihtäjää ja tulokset joukkuekisaan lasketaan
henkilökohtaisen kisan tuloksista. Joukkueet tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle hiihtopaikalla
ennen starttia. Hiihtäjät voivat olla eri koulutuksen järjestäjistä. Tällöin he hiihtävät
esimerkiksi nimellä SAKU-joukkue (Kpedu & Jedu). Palkinnot jaetaan heti kisan päättymisen
jälkeen.
HUOM! Jos et ole tulossa hiihtämään ja olet ilmoittautunut, niin muista perua osallistumisesi
sillä muuten postissa tulee lasku.
Uinti (Opiston Uimahalli
)
Lämmittelemään pääsee lauantaina klo 15.30 alkaen. Ohjeistukset kisaa varten annetaan klo
16 ja startti tapahtuu klo 16.15. Mukana kahdeksan joukkuetta. Ole ajoissa paikalla.
Uimahallin sisäänpääsyn yhteydessä on lähtölista, jossa osallistujien nimet. Lähtölistalla
olevien nimien mukaan pääsette sisälle. Miesten joukkueiden Kilpakellujat ja Winnova Porin
osallistujien tiedot ovat vielä vajavaiset. Uinnissa palkinnot jaetaan myös heti kisan jälkeen
jälkeen.
RUOKAILUT
Aamiainen klo 7-11
Lauantaina ja sunnuntaina lounas on tarjolla klo 11-14
Lauantain iltajuhla alkaa klo 19.30
Iltajuhlapaikkana on Vierumäki Resort Hotellissa sijaitseva Ballroom. Iltajuhlan ohjelmassa tervetulopuheet,
hyvää ruokaa, arvonta (vain käteinen käy), tanssiesitys ja trubaduuri Katri Metso.
KAHVIO
Sählypaikalla on kahvio. Vain käteinen!
UINTI ja SAUNA
Vierumäki tarjoaa Sakulaisille mahdollisuuden uintiin ja saunomiseen uimahallilla lauantaina klo 17-19.
SAKUtalvikisat -koodilla pääsette ilmaiseksi sisään.
FACEBOOK
Jos et vielä ole liittynyt facebookissa ”SAKU ry:n kisat” -ryhmään, niin nyt se kannattaa tehdä. Täällä
ryhmässä jaamme tietoa tulevista kisoista ja etenkin kisapäivinä voit seurata mitä eri lajeissa tapahtuu.
Kannattaa liittyä!

