
Seuracup finaalien säännöt 

Seuracupin finaaleja on kaikkiaan neljä: Superfinaali sekä A-, B- ja C-sarjojen finaalit. 

Superfinaaliin selviävät piirikisojen kaikki sarjat huomioiden 7 parasta seuraa + finaalin järjestävä 

seura. 

Seuracupin A-, B- ja C-sarjojen finaaleihin selviävät näiden sarjojen piirikisojen perusteella 

kuhunkin15 seurajoukkuetta + finaalin järjestävä seura. 

Esimerkki: B-sarjan kaksi parasta seuraa selviää Superfinaaliin, tällöin B-sarjan finaaliin selviävät 

seuraavat 15 seuraa + finaalin järjestävä seura. 

Finaaleissa kilpailee näin kaikkiaan 56 seuraa. Finaaleihin liittyvät tiedot löytyvät alta. 

Sarjajako perustuu 1.1.2019 olevaan kuntajakoon ja kuntien asukaslukuihin. 

• Superfinaalissa kilpailevat kaikki sarjat huomioiden piirikisojen 7 parasta seuraa + Super-

finaalin järjestäjä seura. 

• A-sarjassa kilpailevat alle 10.000 asukkaan paikkakunnalla toimivat seurat. 

• B-sarjassa kilpailevat 10.001-35 000 asukkaan paikkakunnalla toimivat seurat. 

• C-sarjassa kilpailevat yli 35.000 asukkaan paikkakunnalla toimivat seurat. 

Lajit 

• T/P11: 60 m aj, 1 000 m, pituus, keihäs 

• T/P13: 60 m aj, 1 000 m, korkeus, moukari 

• T/P15: 100 m, 2 000 m, seiväs, kuula, T tai P 1000 m kävely 

• N/M17: 200 m, pituus, kuula 

• Sukkulaviesti 16 x 60 m 

Säännöt 

Seuracupin finaaleja on kaikkiaan neljä: Superfinaali sekä A-, B- ja C-sarjojen finaalit. 

Superfinaaliin selviävät piirikisojen kaikki sarjat huomioiden 7 parasta seuraa + finaalin järjestävä 

seura 

Seuracupin A-, B- ja C-sarjojen finaaleihin selviävät näiden sarjojen piirikisojen perusteella 

kuhunkin 15 seurajoukkuetta + finaalin järjestävä seura. 

Esimerkki: B-sarjan kaksi parasta seuraa selviää Superfinaaliin, tällöin B-sarjan finaaliin selviävät 

seuraavat 15 seuraa + finaalin järjestävä seura. 

Finaaleissa kilpailee näin kaikkiaan 56 seuraa 

A-, B- ja C-sarja: 

• Osanotto-oikeus yhteen henkilökohtaiseen lajiin ja sukkulaviestiin 

• Seuraa edustaa yksi urheilija jokaisessa lajissa 

• Kenttälajeissa jokaisella kilpailijalla on neljä suoritusta 

• Sukkulaviestissä on kaksi edustajaa jokaisesta sarjasta 

• Sukkulaviesti juostaan keskikentällä ja siinä ei käytetä kapulaa 

Superfinaali 

• Osanotto-oikeus yhteen henkilökohtaiseen lajiin ja sukkulaviestiin 

• Seuraa edustaa kaksi urheilija jokaisessa lajissa 



• Kenttälajeissa jokaisella kilpailijalla on neljä suoritusta 

• Sukkulaviestissä seuralla on kaksi joukkuetta 

• Joukkueessa on kaksi edustajaa jokaisesta sarjasta 

• Sukkulaviesti juostaan keskikentällä ja siinä ei käytetä kapulaa 

• Superfinaaliin selvinnyt seura on oikeutettu kilpailemaan ainoastaan Superfinaalissa 

Pisteiden lasku 

• Pisteet joka lajista sijoitusten mukaan: 1) 17 p., 2) 15 p., 3) 14 p. jne.16) 1 p 

• Tasapisteissä sijoitus määräytyy sukkulaviestin sijoituksen mukaan. 

Palkinnot 

• Parhaat joukkueet palkitaan seurastipendein 

• Kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit sekä pokaali 

 


