PIIRITIEDOTE 6 / 2020 30.12.
1. Seuratoiminnan vuosi-ilmoitus
2. Hallikisat 2021
- Hallikisojen toimitsijatehtävät
3. ELMO-leiritys
4. Lajikoulut
5. Urheilugaala

1. SEURATOIMINNAN VUOSI-ILMOITUS
Seuroja pyydetään toimittamaan seuratoiminnan vuosi-ilmoitus 31.1.2021 mennessä.
Vuosi-ilmoituksen seura hoitaa täyttämällä VARSY:n nettisivuilla olevan vuosi-ilmoituslomakkeen,
linkki lomakkeeseen
https://varsy.sporttisaitti.com/organisaatio/varsyn-jasenseurojen-yhteystiedo/vuosi-ilmoituslomake/

Täyttämällä lomakkeen posti ja tiedotteet tulevat oikeille henkilöille.
Mikäli yhteystiedot eivät ole muuttuneet, ilmoitus siitäkin lomakkeen kautta terveiset VARSY:lle
kohdassa.
Myöhemmin tulevat muutokset seura tekee täyttämällä lomakkeesta muuttuneen tiedon.

2. HALLIKISAT 2021
Hallikilpailujen järjestäminen on vielä hämärän peitossa, alla kuitenkin suunnitellut pmkilpailupäivät. Kilpailuihin ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Piirin kilpailuvaliokunta kokoontuu tammikuun puolivälissä, jolloin päätetään kilpailujen
järjestämisistä sekä tulevista erityisjärjestelyistä.
Koronaan liittyvät varotoimenpiteet sekä sen hetkinen viranomaisohjeistus huomioidaan
kaikessa VARSY:n toimintojen suunnittelussa, järjestelyissä ja toteutuksessa.
-

AJANKOHDAT

o la 30.1.
o su 7.2.
o la 13.2.
o su 14.2.
o su 28.2.
o la-su 6.-7.3.
o to 11.3.
o su 14.3.
o la 20.3.
o to 22.4.

pm-halliottelut + kans
pm-hallit 1.
pm-hallit 2.
pm-hallit 3.
SL-halliottelut
SL-hallihuipentuma
Juoksucupin hallitonnit
SL-halliviestit
Palkintokeskuskisa
HESE piirikisa

M/N, M/N17-19, P/T15
M/N, M/N17, P/T15
M/N, M/N17, P/T15
M/N, M/N17, P/T15
PT9-13
P/T9-13
P/T9-17
P/T11-15
(varapäivä 5.4.)
P/T9-15

-

TOIMITSIJATEHTÄVÄT
o Toimitsijatehtäviin nimetyt seurat ja henkilöt vastaavat tehtävien hoitamisesta.
o Alleviivattuna mainittu seura jakaa kilpailun tehtävät seuroille ja ilmoittaa niistä hyvissä
ajoin sekä seuroille, että VARSY:n. Esteen sattuessa on huolehdittava siitä, että tehtävä
tulee hoidettua, joko vaihtamalla vuoroa toisen seuran/henkilön kanssa tai hankkimalla
sijainen ko. tehtävään. Vaihdosta on ilmoitettava kilpailun vastuuseuralle.
o tuomarivastaava on nimennyt kilpailujen ylituomarit
o lähettäjät kilpailuihin sopii Jyrki Vihmakoski (p. 044 2570203)
o kilpailujen aikatauluista vastaa VARSY yhdessä kilpailunjohtajan kanssa

➔ 30.1. Ottelut M/N-P/T15 + kans LaitJy, Vakka-Suomen seurat
o Kilpailunjohtaja
LaitJy
o kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät
o käsiaika/ maalituom, kenttälajit 3 toimitsijaryhmää
o ylituomari
Mika Tuominen
➔ 7.2. pm1 M/N, M/N17, P/T15
RaisKu, VahdTu, TuTo
o Kilpailunjohtaja
RaisKu
o kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät
käsiaika/ maalituom. /aitojen siirrot, kenttälajit, 4-5 toimitsijaryhmää
o ylituomari
Anne Fröberg
➔ 13.2. pm2 M/N, M/N17, P/T15 TuUL
o Kilpailunjohtaja
TuUL
o kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät
käsiaika/ maalituom. kenttälajit, 5 toimitsijaryhmää TuUL
o ylituomari
Kari Kleemola
➔ 14.2. pm3 M/N, M/N17, P/T15 TuUL, RaisKu, VahdTu, TuTo
o Kilpailunjohtaja
TuUL
o Kuuluttaja, Tulospalvelu, Sähköaika, Sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät,
käsiaika, maalituom.
TuUL
o Kenttälajit, 4 ryhmää
RaisKu, VahdTu, TuTo
o kävelytuomarit
TurWe, Anne Fröberg
o ylituomari
Kari Kleemola
➔ 28.2. Halliottelut
PaimU, PiikkKe, LiedPa, KaarUra, LittTU, TarvasjU, TurKU
o Kilpailunjohtaja
PaimU, Hermann Kössi
o kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät
käsiaika/ maalituom. /aitojen siirrot, kenttälajit 5-6 toimitsijaryhmää
o ylituomari
Juhani Haartela
➔ 6.-7.3. Hallihuipentuma
TurWe yu, NaantLö, MaarMa
o Kilpailunjohtaja
TurWe
o kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät,
käsiaika/ maalituom. /aitojen siirrot, kenttälajit la 7 toimitsijaryhmää/ su 5
o ylituomari
Juha Oksanen

➔ 11.3. Hallitonnit
VARSY
o Kilpailunjohtaja, kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, lähettäjät, käsiaika
➔ 14.3. Sisulisäviestit
VARSY:n seurat (jos TJIG järjestetään, varapäivä 5.4.)
o Kilpailunjohtaja
o Tulospalvelu, Sähköaika
LaitJy
o Sihteeristö, tulostaulu
TurWe
o Käsiaika/ maalituom. (2/seura)
MaarMa/ TurPy
o Lähettäjät
o Vaihdonvalvonta (2/seura)
RaisKu/ NaantLö/ TuUL
(mukana myös pitkien viestien maalituomareina)
o Kaarrevalvonta (1/seura)
TuTo/ LiedPa/ TuWe/ KaarUra
o Ylituomari
Hermann Kössi
➔ 20.3. Palkintokeskuskisa
SalVil, MynämI, Salon ja Loimaan alueen seurat
o Kilpailunjohtaja
SalVil
o Kuuluttaja, tulospalvelu, sähköaika, sihteeristö, tulostaulu, lähettäjät
o käsiaika/ maalituom. /aitojen siirrot, kenttälajit 4-5 toimitsijaryhmää
-

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

Pm-hallikisojen ilmoittautumismaksut laskutetaan edelleen piirin seuroilta jälkikäteen.
VARSY:n seurojen urheilijat ilmoittautuvat pm-hallikisoihin niin kuin tähänkin asti, ilmoittautumisen
päätteeksi heiltä ei pyydetä välitöntä maksamista!
Sen sijaan kansallisten kisojen osalta (30.1. kansalliset, 11.3. Juoksucupin hallitonnit ja 20.3.
Palkintokeskuskisa) urheilijan on ilmoittautumisensa päätteeksi maksettava ilmoittautumismaksu
verkkopankissa.
Mikäli seura haluaa, että heidän osaltaan myös kansallisten kisojen ilmoittautumismaksut voidaan laskuttaa
jälkikäteen, siitä ilmoitus toimistolle. Tällöin urheilijat voivat ilmoittautua kisaan ilman saman tien
maksamista.

-

HALLIKALENTERI 2021

Epävarman tilanteen vuoksi VARSY:n hallikilpailukalenteria ei tulla painamaan paperiversiona.

3.
Kenelle?
Leiritys on tarkoitettu 10-13 vuotiaille (2007– 2011 syntyneet) yleisurheilusta
kiinnostuneille tytöille ja pojille.
Ajankohdat ja sisältö
Leiritys sisältää 4 leiripäivää Kupittaan urheiluhallissa ja ulkokentillä, sekä ELMOkesäleirin Eerikkilän Urheiluopistolla.
Leiripäivien ajankohdat ovat:
- La
23.01.2021, Kupittaa
- Su
21.03.2021, Kupittaa
- La
24.04.2021, ulkokenttä (paikka ilm. myöhemmin)
- To
13.05.2021, PN-stadion
Eerikkilän kesäleirin ajankohta on: Ke – Pe 9.-11.06.2021

Leiripäivien ja leirin ohjelma koostuu eri lajien tekniikkaopetuksesta, perusharjoittelusta ja yleisliikunnasta.
Leirityksen aikana käydään läpi kaikkien yleisurheilulajien tekniikat.
ELMO - päällikkönä toimii edelleen Venla Laiho. Ilmoittautuminen leiritykseen 10.1. mennessä.

4. LAJIKOULUT
Lajikoulutoiminta jatkuu, VARSY järjestää seuraavat lajikoulut; aitajuoksussa, korkeushypyssä, hypyissä
(pituus/-3loikka), keihäänheitossa ja seiväshypyssä.
Lajikoulujen tavoitteena on opettaa lajitekniikan perusharjoitteita seurojen urheilijoille ja antaa tukea
sekä ideoita seurojen omaan harjoitustoimintaan.
Lajikoulut alkavat tammikuussa, kokoontuen kymmenen kertaa kouluttajan ohjeiden mukaan.
Lajikoulu -infot VARSY:n nettisivuilla, ilmoittautumiset 10.1. mennessä.

5. VARSINAIS-SUOMEN URHEILUGAALA
Varsinais-Suomen Urheilugaala 2021 lähetetään kaikkien kotisohville suorana TV -lähetyksenä
31.1.2021. Gaala tulee olemaan huikaiseva sekoitus urheiluvuoden 2020 parhaimpia hetkiä, urheilijoita,
tekijöitä ja viihdettä!
Liikunta- ja urheiluseurat, joukkueet sekä harjoitusryhmät haastetaan mukaan suoraan TV -lähetykseen
ja Suomen suurimpaan TikTok -tanssiin!!
Näin se tapahtuu: Toivomme, että välität tämän postin liitteen kanssa mahdollisimman laajasti oman
seurasi kaikille valmentajille sekä ohjaajille. Liitteessä on tarkat ohjeet, miten seurasi lapset ja nuoret
pääsevät osaksi livelähetystä ja TikTok -haastetta! Toki, lasten ja nuorten ohella myös aikuisurheilijat ja
muut seuratoimijat saavat heittäytyä mukaan ja kuvata oman tanssinsa.
Sopiva tanssijoiden määrä on 3-10 henkilöä. Jos valmennusryhmän tai joukkueen koko on
enemmän kuin 10 henkilöä, on toiveena, että ryhmä jaetaan kahteen osaan ja lähetätte molempien
ryhmien videot erikseen. Yksilöurheilijat voivat tehdä videon myös ”sekakokoonpanolla”, seura- ja
lajirajoista välittämättä. Mukaan saa pyytää myös muita kuin oman seuran kavereita
Linkit, jotka löytyvät liitteestä:
https://youtu.be/GgmZQ_FIKHM (kertosäe)
https://youtu.be/GB_TZh2EIxA (kertosäkeen opetusvideo)
https://driveuploader.com/upload/FCRgrjEsFy/ (valmiiden videoiden palautuslinkki)
Voit käyttää apunasi myös koreografian kirjallisia ohjeita
Toivomme valmiita videoita heti kuin mahdollista, videot tulee olla lähetettyinä viimeistään 20.1.2021
LiikU pitää itsellään oikeuden lähetettyjen videoiden käyttöön.
Nähdään Varsinais-Suomen Urheilugaalassa 31.1.2021 – Warm Up klo 16.30 –
www.livekatsomo.fi/urheilugaala
Yhteistyöterveisin
Tino-Taneli Tanttu
tapahtuman tuottaja – Varsinais-Suomen Urheilugaala
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
tino-taneli.tanttu@liiku.fi

