
Seurajoukkueiden Euroopan Cup, ohjeet seuroille   10.2.2017 AL 

 

Kilpailuohjelmat 

Viime vuosina sekä aikuisten B-sarja että nuorten A- ja B-sarjat on kilpailtu yhden päivän kilpailuna, mutta 

aikuisten A-sarja kahden päivän kilpailuna. 

Aikuiset: 

Miehet: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 110 m aj, 400 m aj, 3000 m ej, korkeus, 

seiväs, pituus, kolmiloikka, kuula, kiekko, moukari, keihäs, 4 x 100 m, 4 x 400 m 

Naiset: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 100 m aj, 400 m aj, 3000 m ej, korkeus, 

seiväs, pituus, kolmiloikka, kuula, kiekko, moukari, keihäs, 4 x 100 m, 4 x 400 m 

Nuoret: 

Pojat: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m aj, 400 m aj, 3000 m ej, korkeus, seiväs, pituus, 

kolmiloikka, kuula, kiekko, moukari, keihäs, 4 x 100 m, 4 x 400 m 

Naiset: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m aj, 400 m aj, 3000 m ej, korkeus, seiväs, 

pituus, kolmiloikka, kuula, kiekko, moukari, keihäs, 4 x 100 m, 4 x 400 m 

Maastot: 

Miehet 10 km, Naiset 6 km, M19 6 km, N19 4 km 

 

Osallistumisoikeus 

Aikuiset ja nuoret: 

Jokaiseen lajiin voi osallistua yksi urheilija / seura.  

Aikuisten kilpailussa kaikkien urheilijoiden pitää täyttää kilpailuvuonna vähintään 16 vuotta voidakseen 

osallistua. Kuulassa ja moukarissa urheilijoiden pitää täyttää kilpailuvuonna vähintään 18 vuotta. Nuorten 

kilpailussa kaikkien urheilijoiden pitää täyttää kilpailuvuonna vähintään 16 vuotta voidakseen osallistua. 

Molemmissa kilpailuissa urheilija voi osallistua maksimissaan kolmeen lajiin, joista yhden tulee olla viesti.  

Aikuisten kilpailussa juoksumatkoilla 1500 m:stä ylöspäin urheilija voi osallistua vain yhteen lajiin silloin kun 

kilpailu käydään yhtenä päivänä. Nuorten kilpailussa juoksumatkoilla 1500 m:stä ylöspäin urheilija voi 

osallistua vain yhteen lajiin  

Maastot: 

Seura voi ilmoittaa kilpailuun kahdeksan urheilijaa, joista vähintään neljä ja maksimissaan 6 voi startata. 

Joukkueen tulos määräytyy neljän parhaan urheilijan sijalukupisteiden perusteella. Sekä yleisessä että 19-

vuotiaiden sarjassa urheilijan tulee täyttää kilpailuvuonna vähintään 16 vuotta voidakseen osallistua. 

 

Edustusoikeus 

Kilpailuiden säännöissä lukee vapaasti suomennettuna näin: 



Seura voi valita joukkueeseen vain sellaisia suomalaisia tai ulkomaalaisia urheilijoita, jotka ovat kansallisen 

lajiliiton sääntöjen mukaan kelvollisia edustamaan seuraa kyseisenä vuonna. Urheilijan tulee olla kyseisen 

seuran aito (bona fide) jäsen. 

Ulkomaalaisten urheilijoiden maksimimäärä joukkueessa on kaksi urheilijaa (maastoissa yksi), mutta 

heidänkin pitää olla lajiliiton sääntöjen mukaan edustuskelpoisia.  

Nämä kohdat ovat EA:lle hankalia valvoa, koska eri maiden säännöt edustusoikeudesta ovat erilaisia ja 

käytännöt tämän suhteen ovat kokemusten mukaan olleet hyvin kirjavia. Suomea edustavilla seuroilla on 

ollut mukana vahvistuksina myös muiden seurojen urheilijoita. Kyseiset urheilijat ovat joko asuneet seuran 

paikkakunnalla tai edustaneet muuta saman piirin seuraa. Tässä mennään sääntöjen rajamailla, koska se ei 

periaatteessa ole sallittua, mutta käytännössä tämän suhteen ei ole tullut ongelmia. Kun lajiliitto vahvistaa 

seuran ilmoittamat urheilijat kelvollisiksi edustamaan ko seuraa, ei näihin ole tämän jälkeen koskaan 

puututtu EA:n toimesta. 

Lajiliittona SUL linjaa tämän niin, että pyrkimyksenä tulee olla joukkueen kasaaminen seuran omista 

urheilijoista, mutta tarvittaessa tätä katsotaan läpi sormien. Seuran ulkopuolisten urheilijoiden 

maksimimääräksi rajataan kuitenkin kolme urheilijaa. Ulkomaalaisten urheilijoiden tulee olla seuran 

jäseniä, ja heillä tulee olla edustusoikeus SM-kilpailuihin. Maastoissa joukkueen tulee muodostua kokonaan 

seuran omista urheilijoista. 

 

Ilmoittautumiskäytännöt 

Ilmoittautumiset tehdään EA:n Arena järjestelmän kautta. Antti Leskinen hoitaa joukkueiden 

rekisteröintivaiheen ja lähettää listan edustuskelpoisista suomalaisista ja ulkomaalaisista urheilijoista EA:lle, 

mutta seuraavat vaiheet seurat hoitavat itsenäisesti EA:n järjestelmän kautta. Tunnukset järjestelmään 

seurat saavat Antti Leskiseltä. Tästä poikkeuksena maastot, jotka hoidetaan SUL:n toimistolta käsin loppuun 

asti. Alla olevissa päivämäärissä voi olla vaihtelua vuosittain ja EA tiedottaa niistä seurojen yhteyshenkilöitä 

ja lajiliittoja. 

Joukkueiden rekisteröinti: 

- päättyy aikuisten kilpailussa ja maastoissa 28.9. ja nuorten kilpailussa 30.10.   

- alustava ilmoitus siitä, että joukkue osallistuu 

- joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot 

Edustuskelpoisten urheilijoiden lista: 

 - lähetettävä EA:lle maastoissa 10.1. mennessä, aikuisten kilpailussa 31.1. mennessä ja nuorten kilpailussa 

1.4. mennessä 

- Antti Leskinen lähettää listat EA:lle saatuaan ne seuroilta hyvissä ajoin ennen määräaikaa 

- listassa oltava kaikki mahdolliset kilpailuun osallistuvat urheilijat 

Preliminary Entry: 

- päättyy viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailua 

- alustava matkustavien urheilijoiden ja huoltajien määrä 

- alustavat lentoaikataulut, tärkeintä matkustuspäivät 



- majoitustarve, arvio yhden ja kahden hengen huoneiden määristä 

Final Entry: 

- päättyy 10 päivää ennen kilpailua 

- osallistuvien urheilijoiden nimet, ennätykset ja kauden parhaat tulokset 

- huoltajien nimet 

- lopulliset lentoaikataulut 

- majoitustarve, yhden ja kahden hengen huoneiden määrät 

- huonejaot 

- kuvat seuran edustusasuista, kilpailu- ja verryttelyasu 

 

Maksut 

Ilmoittautumismaksut: 

1000 euroa aikuisten ja nuorten kilpailussa, 200 euroa maastoissa / joukkue. Tulee olla maksettuna 

preliminary entryn päättymiseen mennessä. Jos joukkue peruu tämän jälkeen, pitää ilmoittautumismaksu 

maksaa silti ja kyseinen seura ei EA:n sääntöjen mukaan saa osallistua seuraavana vuonna. Myöhässä 

maksetuista maksuista voidaan periä 25 % korotus. 

Majoitusmaksut: 

Aikuisten sarjan yhden päivän kilpailussa majoitusmaksu on 1600 euroa, johon kuuluu joukkueen kahden 

yön majoitus täysihoidolla. Jos joukkue majoittuu useampia öitä, tulevat ylimääräisten öiden kulut 

kokonaan seuran maksettaviksi.  

Nuorten sarjan kilpailussa majoitusmaksu on 400 euroa / yö kahdelta yöltä täysihoidolla ja ylimääräisten 

öiden kulut tulevat kokonaan seuran maksettaviksi.  

Maastoissa majoitusmaksu on 300 euroa, johon kuuluu neljän urheilijan ja yhden huoltajan kahden yön 

majoitus täysihoidolla. Jos joukkue majoittuu kolmannen yön tai joukkueessa on enemmän kuin 4 urheilijaa 

ja 1 huoltaja, tulee ylimääräisten öiden kulut seuran maksettaviksi.  

Ylimääräisen yön hinta on yleensä ollut n. 80 euroa/henkilö. Majoitusmaksu maksetaan viimeistään paikan 

päällä.  

Muita käytäntöjä: 

Seura varaa ja maksaa lennot sekä maksaa ilmoittautumis- ja majoitusmaksut itse. SUL tukee matkaa 2000 

euroa / joukkue aikuisten kilpailussa, 1000 euroa / joukkue nuorten kilpailussa ja 500 euroa / joukkue 

maastoissa. Tuki maksetaan kilpailun jälkeen laskua vastaan. Tukea ei makseta, jos seura peruu 

osallistumisensa, vaikka seuralle koituisi kilpailuun liittyviä kuluja. 


