
 

Pohjois-Karjalan 9-15-v. pm-huipentuma 

la-su 31.07.-01.08. Joensuu, Keskuskenttä 

 
31.07. klo 10:00 alkaen: 

P15: 100m, 800m, 300m aj, 1500m ej, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
T15: 100m, 800m, 300m aj, 1500m ej, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
P14: 100m, 800m, 300m aj, 1500m ej, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
T14: 100m, 800m, 300m aj, 1500m ej, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
P13: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
T13: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
P12: 60m, 1000m, 200m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
T12: 60m, 1000m, 200m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
P11: 60m, 1000m, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari 
T11: 60m, 1000m, seiväs, pituus, kuula, kiekko 
P10: 60m, 1000m, korkeus, 3-loikka, kiekko, moukari 
T10: 60m, 1000m, seiväs, pituus, kuula, kiekko 
P9: 40m, korkeus, kiekko, moukari 
T9: 40m, korkeus, kuula, kiekko 

01.08. klo 10:00 alkaen: 
P15: 300m, 2000m, 100m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
T15: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
P14: 300m, 2000m, 100m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
T14: 300m, 2000m, 80m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
P13: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
T13: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
P12: 200m, 60m aj, seiväs, pituus, kiekko, moukari 
T12: 200m, 60m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs 
P11: 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 
T11: 60m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs 
P10: 60m aj, seiväs, pituus, kuula, keihäs 
T10: 60m aj, korkeus, 3-loikka, moukari, keihäs 
P9: 1000m, pituus, kuula, keihäs 
T9: 1000m, pituus, moukari, keihäs 

 

Osallistumisoikeus virallisesti yhteensä 4 lajiin. Voi olla kaikki yhtenä päivänä                                                                          

tai 1 ja 3 tai 2 ja 2 lajia/päivä 

 

 

 

 

LEPPÄVIRRAN PERHEREISSU JA KYVYT ESIIN KISAT 

La ja Su 28.8.-29.8.  Reissuun ilmoittautuminen hyvissä ajoin ja                                                              

ketkä tietävät jo olevansa Leppävirralle lähdössä, ilmoitelkaa sitä                                                       

mukaa.  Majoitukset kuulemma melko varattuja Mansikkaharjulla,                                                        

joten pidetään kiirettä.  Lasten ja nuorten kisoissa kaikki lajit, sarjoja 7-15v. 

 

terv Polvijärven Vauhti, yleisurheilu     p. 045 672 9746/Vote   040 467 1935/Sulo 

Lauantaina ja sunnuntaina 31.7.-

1.8. Vauhti osallistuu Joensuussa 

pidettävään lasten ja nuorten 

piirihuipentumaan.  Sarjat ovat 9-

15v ja 9-vuotiaisiin voi osallitua 8-

vuotiaat hyvin sekä 7-vuotiaat 

tutustumaan isojen kisojen 

tunnelmaan.  Vasemmalla ovat 

kilpailusarjat ja lajit, joista voi 

valita itselleen sopivat.  Enintään 4 

lajia on sopiva määrä.  

Ilmoittautumiset tämän viikon 

aikana tai viimeistään 

maanantaina 26.7.  Jälki-

ilmoittautumisista maksetaan 

korkeampi maksu! 

Yleisurheilulisenssi vaaditaan 

kilpailussa.  Sen voi hankkia 

osoitteesta yleiurheilu.fi ja sieltä 

yleisurheilulisenssit.  Lisenssi 

voidaan hankkia vielä 

ilmoittautumispäivän jälkeenkin.  

Vauhti maksaa lisenssit kuittia 

vastaan.  Vauhti maksaa myös 

kaikki osallistumismaksut. 

ILMOITA LAJISI                              

PUH.  045 672 9746/Vote               

tai PUH. 040 467 1935/Sulo                   

 

 

PolVa 

https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-100m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-800m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-300m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-1500m%20ej
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-100m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-800m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-300m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-1500m%20ej
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-100m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-800m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-300m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-1500m%20ej
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-100m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-800m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-300m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-1500m%20ej
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-200m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-200m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-200m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-200m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-60m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-40m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-40m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-300m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-2000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-100m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P15-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-300m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-2000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-80m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T15-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-300m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-2000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-100m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P14-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-300m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-2000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-80m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T14-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-200m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P13-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-200m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T13-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-200m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-kiekko
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P12-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-200m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T12-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P11-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T11-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-seiv%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P10-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-60m%20aj
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-korkeus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-3-loikka
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T10-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-kuula
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#P9-keih%C3%A4s
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-1000m
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-pituus
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-moukari
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=19&nid=28774#T9-keih%C3%A4s

