KÄSIOHJELMA
Älä missaa
tapahtumatorin
kisaa!

Kartan löydät
keskiaukeamalta!

SAKUgames 2019
TAMPERE 15.5.2019

Aikataulu
LAJI

KELLONAIKA

OSOITE

Tiistai 14.5
Tapahtumakanslia
Etkot

17:00-19:00
17:30

Varalan urheiluopisto
Varalankatu 36, 33240 Tampere

Keskiviikko 15.5.
Tapahtumakanslia

8:00-16:00

Spiral-hallin piha
Juvankatu 16, 33710 Tampere

Tapahtumatori

9:00-16:00

Toistovoimapunnerrus

11:00-15:00

Keilaus

10:00-13:00

Kaupin keilahalli
Keilakuja 1, 33520 Tampere

Frisbeegolf

12:00-17:00

Epilän frisbeepuisto
Rankasillankatu, 33270 Tampere

Minigolf

9:00-12:00

Koulukadun Ratagolf
Koulukatu 28, 33200 Tampere

Beach volley

9:20-16:00

Kaukajärven vapaa-aikakeskus
Käätykatu 8, 33710 Tampere

Kaukalopallo

9:00-16:00

Sentteri
Santaharjuntie 40, 33710 Tampere

SAKU-sähly

9:00-16:00

Spiral-halli
Juvankatu 16, 33710 Tampere

Erityisopiskelijoiden salibandy

9:00-16:00

Tule ensimmäisenä
tapahtumakansliaan!

Tapahtumakansliat
Tapahtumakansliasta noudetaan tapahtumapassit, ruokaliput ja tapahtuman käsiohjelma. On toivottavaa, että huoltajat noutavat koko ryhmän tapahtumapassit kerralla. Käsiohjelman ja kartan
löydät myös osoitteesta http://sakury.net/tapahtumat/sakugames.

Tapahtumakanslia Varalan Urheiluopisto
Tiistaina 14.5. Varalan Urheiluopistolla etkojen yhteydessä tapahtumakanslia on avoinna klo
17:00-19:00.

Tapahtumakanslia Spiral-halli
Keskiviikkona 15.5. tapahtumakanslia on avoinna Spiral-hallin edessä sijaitsevalla tapahtumatorilla
klo 8:00-16:00.

Yhteystiedot
Tapahtumapäällikkö:

Miia Uskalinmäki…………………………….p. 020 755 1012

Ensiapu

Merja Hakkarainen…………………………p. 040 806 2943
Outi Niemimaa……………………………….p. 0400 305 334

Turvallisuus

Jari Laine………………………………………..p. 044 7906 301

Spiral-halli

Tero Kaski………………………………………p. 03 3561 733

Tapahtumakanslia

Tiina Hasari……………………………………p. 020 755 1018

Kahvila Yläpesä

Sari Virta……………………………………….p. 040 8408 291

Kuljetuspalvelu

Perttu Pitkänen…………………………….p. 040 526 4659
(HUOM! Kuljetus palvelee VAIN ke 15.5. klo 8:00-16:30)

Lajien aikataulut ja otteluohjelmat
Tapahtumakutsu löytyy osoitteesta http://sakury.net/tapahtumat/sakugames, jonne päivitetään
muun muassa kaikkien lajien tarkemmat aikataulut, osallistujat ja otteluohjelmat.

Tulokset
Tulokset julkaistaan osoitteessa http://sakury.net/tulokset.

Tiistai-ilta 14.5.

Etkot
Varalassa!

Etkot Varalan Urheiluopistolla
Varalan Urheiluopistolla järjestetään kaikille SAKUgames 2019 -tapahtumaan osallistuville etkot
klo 17:30-21:00. Luvassa on pientä kisailua, syötävää ja yhdessäoloa sekä huoltajille kehonhuolto.
Lisäksi on mahdollisuus käydä saunassa ja uimassa. Tapahtumassa ollaan ulkona, joten varauduthan
sään mukaisesti.

Kisa-avaus
Kisa-avaus järjestetään etkoilla Varalan Urheiluopistolla klo 18:00. Avauksessa luovutetaan myös
Ammattiosaajan liikuntavuoden palkinnot.

Keskiviikko 15.5.
Tapahtumatori
Tapahtumatori on Spiral-hallin pihassa. Tori on avoinna klo 9:00-16:00 (Juvankatu 16). Tapahtumatorilla on mahdollisuus osallistua lajitestauksiin ja pieniin kisailuihin sekä kokeilla erilaisia toiminnallisia pisteitä. Tapahtumatorilla pääset esimerkiksi pelaamaan kuppipeliä, rimagolfia ja katusählyä sekä kasaamaan palapeliä. Testaa taitojasi myös pelituolilla, jonglöörauksessa, futispisteellä tai
säbän laukaisututkassa. Muista poiketa nyrkkeilypisteellä, hyppynarukisassa ja stepperissä.
Lajeista toistovoimapunnerrus kuuluu myös tapahtumatorin pisteisiin! Tähän kisalajiin voivat sekä
opiskelijat että huoltajat ilmoittautua paikan päällä.
Tapahtumatorin kahdeksalta pisteeltä suorituksen keränneet ovat mukana huikeiden palkintojen
arvonnassa! Arvontapalkintojen arvo on yhteensä 1001 €! Palkinnot
arvotaan suorituskorttinsa tapahtumakansliaan palauttaneiden
Osallistu lajeihin torilla,
kesken klo 15:45 tapahtumatorilla.

Palkintojenjaot

kerää 8 suoritusta ja olet
mukana huikeiden palkintojen arvonnassa!

Minigolfin ja keilauksen palkintojenjaot järjestetään klo 14:30
tapahtumatorilla. Tapahtumatorilla järjestetään myös toistovoimapunnerruksen palkintojenjako sekä tapahtumatorin arvontapalkintojen
luovutus klo 15:45. Muiden lajien palkintojenjaot suoritetaan kisapaikoilla.

Ruokailut
Tilattuja lounaita varten tulee noutaa ruokailuliput tapahtumakansliasta. Ruokailun hinta on 8,00 €
per henkilö, ja ne laskutetaan tilausten mukaan oppilaitoksilta. Lounas on tarjolla klo 10:30-15:30
kahvila Yläpesässä, joka sijaitsee Sentterissä, osoitteessa Santaharjuntie 40, 33710 Tampere.
Lounas
Spagettivuoka/Broileripasta sis. salaatin, leivän, mehun ja veden
Etukäteen on voinut tilata eväspaketteja. Eväspaketin hinta on 4,50 € per eväspaketti, ja ne laskutetaan tilausten mukaan oppilaitoksilta. Eväät voi noutaa tilauslistojen mukaisesti kahvila Yläpesästä.
Eväspakettivaihtoehdot
Vaihtoehto 1: juustosämpylä, pillimehu ja välipalakeksi
Vaihtoehto 2: lihapasteija, mustikkakeitto ja välipalakeksi

Muista noutaa
tilatut
eväspaketit!

Huoltajacafe
Huoltajien ja toimitsijoiden kahvit ovat tarjolla Spiral-hallilla, ykköskentän yläkatsomossa klo 8:0016:00.
Kisakahvit on
tulilla!

Kahvilat
Biitsillä on pop up -kahvila. Kahvilat löytyvät myös Spiral-hallilta, Kaupin keilahallilta sekä Koulukadun minigolfista.

Parkkeeraus
SAKUgames-tapahtuman paikoitusalue on Sentterin pihassa (Santaharjuntie 40). Sentteri sijaitsee
Spiral-hallin välittömässä läheisyydessä. Spiral-hallin pihan parkkialue ei ole tapahtumatorin vuoksi
käytössä. Frisbeegolfradalla, biitsillä ja keilauksessa on omat parkkialueet. Minigolfissa on katupysäköinti.

Kuljetukset
SAKU ry:n toimesta kisoissa päivystää 1+8 henkilön pikkubussi, jolla kilpailijoita kuljetetaan eri kisapaikoille tarvittaessa (keilaus, minigolf, frisbeegolf).
Huomioi aikatauluasi suunnitellessasi, että bussi voi olla jo kuljetustehtävissä tai kuljetuksiin on jonoa. Kuljetuspalvelu on käytössä tapahtumapäivänä klo 8:00-16:30. Kuljetuksia voi tapahtumapäivänä tiedustella numerosta puh. 040 526 4659.

Vakuutukset
SAKU ry vakuuttaa (Pohjola-vakuutus numero 16-436-507-0) kilpailijat tapaturmien varalta kilpailuissa ja kilpailumatkoilla. Ohjeet tapaturman varalle: http://sakury.net/tapahtumat/sakugames

Ensiapu
Ensiapupisteitä on seuraavilla tapahtumapaikoilla: Spiral-halli, Sentteri (kiertävä), Epilän Frisbeegolfpuisto (kiertävä), Kaukajärven vapaa-ajankeskus ja tapahtumatori (kiertävä). Lisäksi jokaiselta
kilpailupaikalta löytyy ensiapulaukku. Toimitsijoiden puoleen voi aina kääntyä tapaturman sattuessa.
Jokaisen joukkueen tulee kuitenkin varautua myös omilla ensiapuvälineillään, joista löytyy mm. urheiluteipit ja kylmäpakkaukset.
Ensiapuvastaavat: Merja Hakkarainen, p 040 806 2943 ja Outi Niemimaa p. 0400 305 334

Valokuvaaminen ja videokuvaaminen
SAKUgames-tapahtuma on julkinen tapahtuma, jossa ei kysytä erikseen kuvauslupia. Virallisena kuvausryhmänä toimivat SAKU ry:n tiedottaja ja videokuvaaja. Valokuvat tullaan tallentamaan Flickrpalveluun (linkki osoitteessa sakury.net), josta ne ovat lähdetiedot mainiten SAKU ry:n jäsenorganisaatioiden sekä lehdistön vapaasti käytettävissä journalistisissa tarkoituksissa.
Jos opiskelija ei halua tulla missään tapauksessa kuvatuksi, niin olettehan yhteydessä tiedottajaamme: Sari Mantila-Savolainen p. 0207 55 10 15, s-posti: sari.mantila-savolainen@sakury.net

Tapahtumapaikkojen etäisyydet
Etäisyydet mitattu tapahtumatorilta.
•
•
•
•
•
•

Varalan Urheiluopisto n. 14 km
Sentteri n. 50 m
Kaukajärven vapaa-ajankeskus n. 400 m
Koulukadun minigolfrata n. 7 km
Kaupin keilahalli n. 8 km
Epilän frisbeegolfrata n. 14 km

Lajikohtaiset ohjeet
SAKU-sähly – Spiral-halli
Osoite: Juvankatu 16, 33710 Tampere

SAKU-sählyssä pelataan tyttöjen ja poikien lopputurnaukset. SAKU-sählyssä saa pelata vain luokkajoukkueella, joka muodostetaan yhden luokan opiskelijoista, ei saman linjan rinnakkaisluokista.
Joukkueen pitää olla sama koko lukuvuoden.
Tyttöjen sarja pelataan suoraan lopputurnauksena, poikien sarjassa tie lopputurnaukseen on avautunut alkusarjojen kautta. Turnauksessa on käytössä ensimmäistä kertaa pistepörssikilpailu. SAKUsählyn mestaruutta tavoittelee kolmetoista joukkuetta.
SAKU-sählyssä pelaajien tulee käyttää suojalaseja.

Erkkasäbä – Spiral-halli
Osoite: Juvankatu 16, 33710 Tampere
Erityisopiskelijoiden salibandy Erkkasäbä pelataan suoraan lopputurnauksena. Turnaus
pelataan yksinkertaisena sarjana viiden joukkueen kesken. Turnauksessa on käytössä
ensimmäistä kertaa pistepörssikilpailu.
Erkkasäbässä pelaajien tulee käyttää suojalaseja.

Frisbeegolf – Epilän frisbeegolfpuisto
Osoite: Rankasillankatu, 33270 Tampere
Kilpailussa heitetään pro- ja amatöörisarjoissa. Amatöörisarjoissa heitetään yksi kierros ja pro-sarjoissa kaksi kierrosta. Kilpailussa on myös joukkuekilpailu, jonka sijoitukset määräytyvät ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella.
Varmistukset tulee tehdä kisapaikalla kello 12:00 mennessä. Kilpailu aloitetaan heti ohjeistuksen
jälkeen. Kilpailukeskus sijaitsee väylä 13 heittopaikan vieressä. Tulosten kirjaamisessa pyritään
käyttämään Metrix-palvelua. Ohjeet tilin luomiseen löytyvät kisakutsusta: http://sakury.net/tapahtumat/sakugames.

WC-tilat ovat käytössä radan vieressä sijaitsevalla Kaarilan koululla klo 12:00-15:00. Parkkipaikka
löytyy Pispalan valtatien ja Rankasillankadun risteyksestä. Paikalla on opastekylttejä.
Omat kiekot mukaan!

Minigolf
Osoite: Koulukatu 28, 33200 Tampere

Minigolfissa on kaksi lähtöaikaa: 9:30 ja 11:00. Kisassa pelataan yksilö- ja joukkuekilpailu kahden
hengen joukkuein. Valitse parisi kanssa lähdöistä teille sopivampi. Kisapaikalla tulee ilmoittautua
puolta tuntia ennen lähtöaikaa. Kullekin radalle lähtee kaksi joukkuetta eri oppilaitoksista kerrallaan. Joukkueet kirjaavat toistensa pistemäärät radoilla tuloskortteihin.
Rataa kohden on 6 lyöntiä. Listaan merkitään lyöntimäärä, millä pallo saadaan koloon. Mikäli palloa
ei saada koloon kuudennella lyönnillä, merkitään listaan 7. Mitä vähemmän lyöntejä, sitä parempi
tulos. Liikkuvaa palloa ei saa lyödä, muutoin merkitään listaan 7 lyöntiä.
Minigolfin vierellä on katupysäköinti.

Keilaus

Keilauksen ja minigolfin palkintojenjaot tapahtumatorilla
klo 14:30! Muissa lajeissa palkintojenjaot kisapaikoilla

Osoite: Keilakuja 1, 3350 Tampere

Keilajoukkueille on ennakkoon määrätyt kaksi lähtöaikaa: 10:00 ja 11:30. Kisaan on ilmoittautunut
mukaan 22 joukkuetta.
Keilaus heitetään joukkuekisana, jossa joukkue muodostetaan 3-5 pelaajasta. Kilpailussa keilataan
neljä sarjaa siten, että joukkueen jäsenet pelaavat samaan sarjaan vuororuuduin. Neljän sarjan yhteistulos on joukkueen tulos.
Parkkipaikka sijaitsee keilahallin edessä.

Beach volley

Omat
biitsipallot
mukaan!

Osoite: Käätykatu 8, 33710 Tampere

Biitsillä pelataan mestaruuksista tyttöjen ja poikien kilpa- ja harrastesarjoissa sekä sekasarjassa.
Harrastesarjoissa voi pelata kolmella pelaajalla, kilpa- ja sekasarjoissa kahdella pelaajalla. Mestaruuksista pelataan lopputurnauksessa 22 joukkueen voimin.
Perussäännöt ovat samat kuin lentopallossa, pienin poikkeuksin:
•
•
•
•
•

Torjunta lasketaan ensimmäiseksi kosketukseksi, tämän jälkeen joukkueella on kaksi kosketusta jäljellä.
Sormilyönti on sallittu, mutta kosketuksen pitää olla erityisen puhdas (erityisesti kilpasarjoissa, tuomarin tulkinta).
Tyttöjen ja poikien kilpasarjoissa sekä sekasarjassa ensimmäisen ja viimeisen kosketuksen
tulee olla kova. Harrastesarjoissa viimeisen kosketuksen on oltava kova.
Erä pelataan 21 pisteeseen (pistekatto), puolia vaihdetaan seitsemän pelatun pisteen välein.
Mahdollinen kolmas erä 10 pisteeseen (pistekatto), puolten vaihto viiden pisteen välein.
Näin sääolot, kuten tuulen ja auringon vaikutus, pysyvät tasapuolisina molemmille joukkueille.

Toistovoimapunnerrus

Toistovoimapunnerrus
pyörii nonstop!
Testaa laji!

Osoite: Juvankatu 16, 33710 Tampere

Toistovoimapunnerruksessa kisataan tyttöjen ja poikien sarjat sekä joukkuekilpailu (3 hlöä). Joukkue voi olla tyttö-, poika- tai sekajoukkue. Kilpailu on penkkipunnerruksen toistokilpailu, jossa eniten toistoja tehnyt on voittaja.
Painot tytöillä on 0,5 x oma paino ja pojilla 0,66 x oma paino. Nostajan jalkojen tulee olla penkin
tasan yläpuolella eli jalat ilmassa. Nosto aloitetaan ylhäältä, tanko käy rinnalla ja nousee ylös, kilpailija on tehnyt tällöin yhden toiston. Toistoja jatketaan uupumukseen saakka ja toistot lasketaan.
Yläasennossa kilpailija voi huilata 5 sekunnin ajan.
Toistovoimapunnerrus toteutetaan nonstoppina. Lajista saa myös merkinnän tapahtumapassiin.

Kaukalopallo

Osallistujien
toiveesta:
kaukalopallo!

Osoite: Santaharjuntie 40, 33710 Tampere

Kaukalopallon mestaruus ratkaistaan kuuden joukkueen kesken. Joukkueeseen saa kuulua enintään 18 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Pelikentällä saa olla yhtä aikaa enintään 5 + 1 pelaajaa.

