


Sarjat ja lajit
OTANIEMI 9-12v
 Perjantai 12.06.2015 alk klo 12:00
P9 600m fin
T9 600m fin
P10 1000m fin pituus kars keihäs fin
T10 1000m fin pituus kars kuula fin keihäs fin
P11 1000m fin pituus kars korkeus fin kuula fin
T11 1000m fin pituus kars kuula fin
P12 60m aj fin 1000m fin pituus kars korkeus fin
T12 60m aj fin 1000m fin pituus kars keihäs fin
     

OTANIEMI 9-12v
 Lauantai 13.06.2015 alk klo 10:00
P9 40m ae+fin pituus kars+fin kuula fin
T9 40m ae+fin pituus kars+fin kuula fin
P10 60m ae+fin pituus fin kuula fin
T10 60m ae+fin pituus fin
P11 60m ae+fin pituus fin
T11 60m ae+fin pituus fin korkeus fin  
P12 60m ae+fin pituus fin kiekko fin keihäs fin
T12 60m ae+fin pituus fin kiekko fin korkeus fin

Mikäli omassa ikäryhmässä ei löydy jotain lajia, voi osallistua vanhemman ikäryhmän ao. lajiin.
  

LEPPÄVAARA 13-17v
Perjantai 12.06.2015 alk klo 12:00
P13 60m ae+fin 1000m fin pituus kars moukari fin   
T13 60m ae+fin 1000m fin pituus kars kuula kars moukari fin  
P14 100m ae+fin 800m fin pituus kars seiväs fin moukari fin  
T14 100m ae+fin 800m fin pituus kars moukari fin seiväs fin  
P15 100m ae+fin 800m fin korkeus fin seiväs fin kiekko fin  
T15 100m ae+fin 800m fin 3-loikka kars korkeus fin kiekko fin  
M17 100m ae+fin 800m fin korkeus fin kiekko fin kuula fin  
N17 100m ae+fin 800m fin 3-loikka kars kuula fin   
       

LEPPÄVAARA 13-17v
Lauantai 13.06.2015 alk klo 10:00
P13 60m aj ae+fin pituus fin korkeus fin kuula fin  
T13 60m aj ae+fin pituus fin korkeus fin kuula fin  
P14 100m aj ae+fin 300m fin pituus fin  keihäs fin  
T14 80m aj ae+fin 300m fin pituus fin  keihäs fin  
P15 100m aj ae+fin 300m fin 3-loikka fin  kuula fin  
T15 80m aj ae+fin 300m fin seiväs fin 3-loikka fin kuula fin  
M17 110m aj ae+fin 300m fin 400m aj fin 3-loikka fin  
N17 100m aj ae+fin 300m fin 400m aj fin korkeus fin 3-loikka fin  kiekko fin

Mikäli omassa ikäryhmässä ei löydy jotain lajia, voi osallistua vanhemman ikäryhmän ao. lajiin.



VALMENTAJIEN 
JA HUOLTAJIEN  
KISAPAKETIT
A-KISAPAKETTI 85/105€
Koulumajoituksen aamu- ja iltapaloineen 
perjantaista sunnuntaihin (12.-14.6.2015),  
kisaruokailut (lämmin ruoka perjantaina,  
lauantaina ja sunnuntaina), kuljetukset  
majoituspaikoilta kentälle ja oheistapah-
tumiin, kisamateriaalin (mm. T-paita ja  
käsiohjelma) ja pääsyn oheistapahtumiin.

B-KISAPAKETTI 40/60€
Kisaruokailut (lämmin ruoka perjantaina, 
lauantaina ja sunnuntaina, ei aamu- eikä 
iltapaloja), kisamateri-aalin  (mm. T-paita ja 
käsiohjelma) ja pääsyn oheistapahtumiin.

KISAPAKETTI C 10/15€
Kisamateriaalin (mm. T-paita 
ja kisaohjelma).

URHEILIJOIDEN  
KISAPAKETIT
A-KISAPAKETTI 105/125€
Osallistumisoikeuden kolmeen lajiin  
ja viesteihin, koulumajoituksen aamu-  
ja iltapaloineen perjantaista sunnuntaihin 
(12.-14.6.2015), kisaruokailut (lämmin ruoka 
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina),  
kuljetukset majoituspaikoilta kentälle ja 
oheistapahtumiin, kisamateriaalin (mm. 
T-paita ja käsiohjelma) ja pääsyn oheista-
pahtumiin.

Tarjolla myös hotellimajoitusvaihtoehto, 
katso lisää youthathleticsgames.fi.

B-KISAPAKETTI 60/80€
Osallistumisoikeuden kolmeen lajiin ja  
viesteihin, kisaruokailut (lämmin ruoka  
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina,  
ei aamu- eikä iltapaloja), kisamateriaalin  
(mm. T-paita ja käsiohjelma) ja pääsyn 
oheistapahtumiin.

C-KISAPAKETTI 40/55€
Osallistumisoikeuden kolmeen lajiin  
ja viesteihin, kisamateriaalin (mm. 
T-paita ja käsiohjelma) ja pääsyn 
oheistapahtumiin.

D-KISAPAKETTI  15/20€
Osallistumisoikeuden yhteen 
lajiin ja viesteihin.

Huom!  Urheilija voi ostaa lisälajeja omaan 
kisapassiinsa 1.6. asti. Lisälaji maksaa 10€ ja 
niiden ilmoittautuminen ja maksu tapah-
tuu osoitteessa: www.yleisurheilurekisteri.
fi, palvelutunnuksella 2015YAGLISA.

OTANIEMI  9-15v kävelyt 
Sunnuntai 14.06.2015 alk klo 09:30
P9 1000m kävely
T9 1000m kävely
P10 1000m kävely
T10 1000m kävely
P11 1000m kävely
T11 1000m kävely
P12 2000m kävely
T12 2000m kävely
P13 2000m kävely
T13 2000m kävely
P14 3000m kävely
T14 3000m kävely
P15 3000m kävely
T15 3000m kävely

LEPPÄVAARA Viestit
Sunnuntai 14.06.2015 alk klo 11:00
P9 4 x 50m fin 4 x 400m fin  
T9 4 x 50m fin 4 x 400m fin  
P11 4 x 100m fin 4 x 600m fin 4 x 60m aj fin
T11 4 x 100m fin 4 x 600m fin 4 x 60m aj fin
P13 4 x 100m fin 4 x 600m fin 4 x 60m aj fin
T13 4 x 100m fin 4 x 600m fin 4 x 60m aj fin
P15 4 x 100m fin 4 x 800m fin 4 x 80m aj fin
T15 4 x 100m fin 4 x 800m fin 4 x 80m aj fin
M17 4 x 100m fin  4 x 100m aj fin
N17 4 x 100m fin  4 x 100m aj fin




