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Urheilijaohjeet, Paavo Nurmi Games 14.6.2022 

 
Paikoitus 
Urheilijoiden parkkialueena toimivat Samppalinnavuoren ja Puropellon sorakentät. 

 

Kilpailutoimisto (Competition office)  
Kilpailutoimisto palvelee urheilijoita Radisson Blue Marina Palacen tiloissa, osoitteessa Linnankatu 32, Turku. 

Kilpailutoimiston aukioloajat: su 12.6, ma 13.6. ja ti 14.6. klo 9.00–23.00, ke 15.6. klo 6.00–14.00. 

 

Kilpailutoimistossa suoritetaan osanoton varmistus ja jaetaan kilpailumateriaali (urheilijatunniste, ohjeet). Materiaalin voi 

noutaa urheilija tai hänen edustajansa.  

 

Kilpailutoimiston puhelinnumero on 040 535 5357.  

 

HUOM! Turun nopein ja Masters-sarja 
Lajeihin Turun nopein ja Masters-sarja osallistuvat urheilijat suorittavat osanoton varmistuksen ja saavat kilpailumateriaalin 

(urheilijatunniste, ohjeet) stadionin Betaniankadun sisäänkäynnin yhteydessä olevasta pisteestä tiistaina 14.6. klo 16.00–

18.00 välisenä aikana.  

 

HUOM! Juniorilajit 
Juniorilajien urheilijat suorittavat osanoton varmistuksen ja saavat kilpailumateriaalin karsintakilpailuina toimivien 

Tilastopajacupin kilpailujen yhteydessä ko. kilpailun kilpailukansliassa lajin päättymisen jälkeen.  

 

Osanoton varmistus 
Osanoton varmistus tulee tehdä viimeistään 90 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä lajin alkamisaikaa 

kilpailutoimistossa. Huomioi yllä mainitut poikkeukset Turun nopein, Masters ja juniorilajit osanoton varmistuksen paikasta. 

 
Kilpailijatunniste 
Kilpailijoilla on kaksi tunnistetta, rinta- ja selkätunniste, joista hyppylajeissa urheilijalla on oikeus käyttää ainoastaan yhtä 

tunnistetta. Tunnisteet jaetaan kilpailumateriaalin mukana ja niitä ei saa taittaa. Juoksijoille jaetaan reisinumerot (2 kpl) 

lähtöpaikalla. 

 
Kilpailukanslia (TIC) 
Kilpailukanslia sijaitsee Paavo Nurmen stadionin sisätiloissa (kulku maratonportin kautta), mm. vastalauseet. 

Kilpailukansliassa ei oteta vastaan osanoton varmistuksia. 

 

Omien välineiden käyttö  
Mahdolliset omat heittovälineet on toimitettava välineiden vastaanotto- ja noutopisteeseen, joka sijaitsee stadionilla ison 

tulostaulun läheisyydessä, pääkatsomon puolella olevassa teltassa. Omat välineet on jätettävä viimeistään 2 tuntia ennen 

kilpailun alkamista. Poikkeuksena keihäät, jotka on tuotava tarkastukseen 3 tuntia ennen kilpailun alkamista. Näiden 

aikojen jälkeen järjestäjät eivät enää ota välineitä vastaan. 

 

Urheilija voi jättää korkeintaan kaksi (2) henkilökohtaista välinettä tarkastukseen. Välineet luovutetaan vastaanotto- ja 

noutopisteestä kilpailun päättymisen jälkeen. Välineitä ei luovuteta kilpailupaikalla. Seipäät tuodaan samaan välineiden 

luovutus- ja noutopisteeseen kuin heittovälineet, josta ne toimitetaan varastotilaan ja viedään kisajärjestäjien toimesta 

kentälle ja sieltä pois. Seipäiden tarkastus tehdään suorituspaikalla. 

 

Välineiden vastaanottopiste on auki maanantaina 13.6. klo 18.00–20.00 ja aukeaa kisapäivänä klo 13.00.  
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Sääntö koskien juoksukengän pohjan paksuutta 
Kansainvälinen yleisurheiluliiton (WA) sääntöjen mukaan alle 800 m ratajuoksumatkoilla kengän paksuus saa olla 
maksimissaan 20 mm, 800 m ja pitemmillä juoksumatkoilla 25 mm, 3-loikassa 25 mm ja muissa kenttälajeissa 20 mm.  
Sääntöä valvotaan ja urheilijan juoksujalkineet tulee löytyä WA:n laatimasta hyväksyttyjen juoksujalkineiden listasta. 
 
World Athleticsin mainossäännöt 
Kilpailussa noudatetaan WA:n sääntöjä koskien urheilijan kilpailuasua. 
 
Verryttelyalueet 
Verryttelyheittopaikat keihäälle ja kiekolle ovat Urheilupuiston yläkentällä (keinonurmikenttä). 
Moukarin verryttelyheitot tapahtuvat yläkentän sorakentällä. Kulku yläkentille tapahtuu välikentältä Karikon lenkin kautta. 
Välikentällä on verryttelypaikat juoksuille ja pituussuuntaisille hypyille. 
Heittopaikat ovat avoinna aina yhtä tuntia ennen kyseisen lajin kokoontumisen alkamista. 
  
Kilpailijoiden kokoontuminen (call room) 
Urheilijan ehtona kisaan pääsylle on saapua kokoontumiseen annetun ajan puitteissa. Call room sijaitsee stadionin 
takasuoran takana ns. välikentällä. Kokoontuminen tapahtuu erillisen kokoontumisaikataulun mukaisesti. Pääsääntöisesti 
juoksuissa kokoontuminen on 30 min ennen lajin alkua. Kenttälajeissa kokoontumisajat ovat pääsääntöisesti seiväs 1 h 15 
minuuttia, korkeus 55 minuuttia ja muut kenttälajit 45 minuuttia ennen lajin alkamista. Kilpailijat viedään suorituspaikalle 
15 minuuttia kokoontumisen alkamisen jälkeen. 
 
Kokoontumisessa tarkastetaan urheilijoiden varustus ja mainokset ennen kentälle menoa. Säännöissä kielletyt laitteet (mm. 
matkapuhelin) kerätään säilytykseen, ja ne voi noutaa kilpailun jälkeen Call roomin noutopisteestä. 
 
Kulunvalvonta ja oleskelu kentällä 
Kulku kilpailupaikalle edellyttää kulkulupaa. Kulkuluvan saa urheilijalle jaettavan materiaalin mukana. Kentällä saavat 
oleskella vain kilpailuvuorossa olevat urheilijat ja toimitsijat. 
 
Suoritusjärjestykset 
Heittolajeissa ja pituussuuntaisissa hyppylajeissa suoritusjärjestys käännetään sen hetkisen paremmuusjärjestyksen 
mukaiseksi 3. kierroksen jälkeen. 
  
Valmentajien paikat 
Kolmiloikka- ja seiväshyppykilpailun ajaksi urheilijan henkilökohtaiselle valmentajalle varataan paikat pääkatsomosta ko. 
suorituspaikan läheisyydestä. Istumapaikat tulee vapauttaa viimeistään seuraavan laji alkaessa. Heittolajeissa 
valmentajapaikat ovat kaarrekatsomossa heittopaikkojen läheisyydessä. 
 
Pukeutumistilat ja suihkut  
Kilpailijoille on varattu stadionin sisätiloista kaksi pukuhuonetta, miehille (pukuhuone 6) ja naisille (pukuhuone 4) omansa. 
Myös yläkentän sosiaalitilat ovat urheilijoiden käytössä.   
 
Kilpailijoiden kulku stadionilla 
Call roomista urheilijat tuodaan kilpailupaikalle johdetusti. Kilpailun jälkeen urheilijat tuodaan pois kentältä Mixed zonen 
kautta. Juoksijoiden varustekorit tuodaan kentältä Mixed zone tilaan. 
 
Kilpailijoiden esittely 
Juoksijat esitellään lähtöviivalla. Kenttälajien osallistujat kerätään lajijohtajan johdolla esittelyyn suoritusjärjestyksessä lajin 
suorituspaikan läheisyyteen.  
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Kilpailijoiden esittely 
Juoksijat esitellään lähtöviivalla. Kenttälajien osallistujat kerätään lajijohtajan johdolla esittelyyn suoritusjärjestyksessä lajin 

suorituspaikan läheisyyteen.  

  

 
Lähtölistat ja tulokset 
Lähtölistat, eräjaot ja kilpailujen reaaliaikainen tulospalvelu löytyvät osoitteista www.paavonurmigames.fi ja 

www.tilastopaja.fi. Tulosten julkaisuajalla varustettu tuloslista löytyy pdf-muodossa reaaliaikaisen tulospalvelun 

yhteydestä. 

 
Ensiapu 
Kentällä päivystää ensiapuhenkilökuntaa. Lisäksi pääkatsomon alakerrassa on varattu erillinen tila lääkintähuollolle 

tunnuksella lääkintähuolto (medical staff). 

 

Urheilijoiden vesihuolto 
Urheilijoille on tarjolla pullotettua vettä call roomissa. Lisäksi alueella on vesipisteitä omien juomapullojen täyttämistä 

varten. 

 
Dopingtestaus 
Kisojen aikana SUEK tulee suorittamaan dopingtestejä. Dopingtestauspiste sijaitsee katsomon alakerrassa pukuhuoneessa 

nro 7. Urheilijalla tulee olla mukana passi tai muu virallinen henkilötunniste.  

 
Vastalauseet 
Mahdolliset vastalauseet (protesti) on jätettävä 30 minuutin kuluessa siitä, kun lajin tulokset ovat tulleet viralliselle 

ilmoitustaululle. Vastalause jätetään kirjallisena kilpailukansliaan (TIC), kulku maratonportin kautta. Vastalausemaksu on 50 

€, joka palautetaan, mikäli vastalause menee läpi.  
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MARKETING AND 
ADVERTISING REGULATIONS 
GUIDELINES ON CLOTHING AND ACCESSORIES 
for International Invitation Meetings and Competitions 



MARKETING AND ADVERTISING REGULATIONS
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Guidelines regarding authorised identification on Clothing and Accessories for: 

a. lnternational lnvitation Meetings and competitions that are categorised by World Athletics as part of the global 
    structure and approved by Council.

b. lnternational lnvitation Meetings and competitions, where appearance fees, prize money and/or the value of 
    non-cash prizes exceed USD 50,000 in total, or USD 8,000 for any one event.

The full World Athletics Marketing and Advertising Regulations can be found at:
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (book C - C7.4)

For any inquiries: 
kitapprovals@worldathletics.org

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/
mailto:kitapprovals%40worldathletics.org?subject=
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COMPETITION CLOTHING - BACK

COUNTRY
40cm2  / Max. Height 5cm

ATHLETE SPONSOR
Option for Athlete Sponsor placement

This is an alternative option for 
the placement of one sponsor 
logo where one sponsor logo has 
already been placed on the front of 
the competition top. Total number 
of athlete sponsor logos on the 
competition top = 2.

This is an alternative option for 
the placement of one sponsor 
logo where one sponsor logo has 
already been placed on the front of 
the competition top. Total number 
of athlete sponsor logos on the 
competition top = 2.

Max. width 10cm

DECORATIVE MARK

NOTE: Only a total maximum of 
TWO (2) different Athlete Sponsors 
are permitted to appear on Athlete 
kit and, where permitted, on personal  
belongings and accessories (i.e the 
same Sponsor(s) must appear across 
all items of kit, personal belongings 
and accessories). The same 2 
different Athlete Sponsors can 
appear on the kit one time each in 
one of the permitted positions.

Or Or

Or

40cm2  / Max. Height 5cm

ATHLETE SPONSOR
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COMPETITION CLOTHING - LEOTARDS

If Athletes do not wish to use these 
positions then there is flexibility 
only for the green, on sleeves and/
or on the back. 
No manufacturers’ logos can 
appear on the sleeves or reverse of 
competition tops.
cm2= Max. Size

The logos can only be placed on the 
front of the kit in these identified 
positions.

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER

Back

NOTE: Only a total maximum of TWO (2) different Athlete Sponsors are 
permitted to appear on Athlete kit and, where permitted, on personal  
belongings and accessories (i.e the same Sponsor(s) must appear across 
all items of kit, personal belongings and accessories). The same 2 different 
Athlete Sponsors can appear on the kit one time each in one of the 
permitted positions.

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER

24cm wide by max. 16cm high
6cm top / 4cm bottom ID

BIB

40cm2  / Max. Height 5cm

ATHLETE SPONSOR

40cm2  / Max. Height 5cm

ATHLETE SPONSOR

Front

ATHLETE SPONSOR

ATHLETE SPONSOR
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COMPETITION CLOTHING - FRONT

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER

24cm wide by max. 16cm high
6cm top / 4cm bottom ID

BIB

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER

40cm2  / Max. Height 5cm

40cm2  / Max. Height 5cm

ATHLETE SPONSOR

ATHLETE SPONSOR

If Athletes do not wish to use these 
positions then there is flexibility only 
for the green, on sleeves and/or on 
the back. 
No manufacturers’ logos can 
appear on the sleeves or reverse of 
competition tops.
cm2= Max. Size

The logos can only be placed on the 
front of the kit in these identified 
positions.

NOTE: Only a total maximum of TWO (2) different Athlete 
Sponsors are permitted to appear on Athlete kit and, where 
permitted, on personal  belongings and accessories (i.e the 
same Sponsor(s) must appear across all items of kit, personal 
belongings and accessories). The same 2 different Athlete 
Sponsors can appear on the kit one time each in one of the 
permitted positions.
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40cm2  / Max. Height 5cm

40cm2  / Max. Height 5cm

COMPETITION CLOTHING - FRONT

If Athletes do not wish to use these 
positions then there is flexibility only 
for the green, on sleeves and/or on 
the back. 
No manufacturers’ logos can 
appear on the sleeves or reverse of 
competition tops.
cm2= Max. Size

The logos can only be placed on the 
front of the kit in these identified 
positions.

NOTE: Only a total maximum of TWO (2) different Athlete 
Sponsors are permitted to appear on Athlete kit and, where 
permitted, on personal  belongings and accessories (i.e the 
same Sponsor(s) must appear across all items of kit, personal 
belongings and accessories). The same 2 different Athlete 
Sponsors can appear on the kit one time each in one of the 
permitted positions.

ATHLETE SPONSOR

ATHLETE SPONSOR

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER

24cm wide by max. 16cm high
6cm top / 4cm bottom ID

BIB

40cm2  / Max. Height 5cm

MANUFACTURER
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OTHER APPAREL

6cm2 - Height Max. 3cm

ONLY MANUFACTURERS LOGO

Headband

*No sponsor on other apparel
Full Length 

Sock
Mid Length 

Sock
No Show

Sock
Arm & Leg

Sleeves
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SUMMARY

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Name/Logo (front or back) 40cm!, max height 5cm

UPPER BODY - T-Shirt / Singlet / Vests / Tops

LOWER BODY - Shorts / Tights / Leggings

COMPETITION KIT

LEOTARD (one piece body suit)

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Name/Logo (front or back) 40cm!, max height 5cm

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Name/Logo (front or back) 40cm!, max height 5cm

1x Manufacturer Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Name/Logo 40cm!, max height 5cm

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor 40cm!, max height 5cm

UPPER BODY - Ceremony, track suits, sweatshirts & rain jackets

LOWER BODY - Ceremony, track suits, sweatshirts & rain jackets 

OTHER ATHLETE TEAM KIT

1x Manufacturer Name/Logo 6cm2, max height 3cm

SUCH AS SOCKS, HEADGEAR, HATS, HEADBANDS, EYEWEAR, 
GLOVES, SUNGLASSES, WRISTBANDS AND LONG FOREARM BANDS 

OTHER APPAREL
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A graphic or figurative Logo of the manufacturer of the National Team Kit (not 
including name or any text) may also be used as a “decorative design mark” once or 
repeatedly as a strip not exceeding 10cm in width, provided such use does not, in the 
opinion of the World Athletics, in its discretion, dominate or unduly detract from the 
appearance of the item of clothing.

GRAPHIC FIGURATIVE LOGO 

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Plus Athlete’s name or 
Athlete’s personal social media hashtag

TOWELS (e.g., beach, bath, hand and face) and BLANKETS

BAGS (including any tags, and labels)

DRINK BOTTLE (max. 1l bottles)

SHOES

PERSONAL BELONGINGS AND TEAM ACCESSORIES

1x Manufacturer Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete Sponsor Name/Logo 40cm!, max height 5cm

2x Athlete’s Name

2x Provider/manufacturer of a drink and/or 
Athlete Sponsor

40cm!, max height 5cm

The size of the name/Logo of the manufacturer of shoes worn by an Athlete is not 
restricted. The Athlete name, Athlete personal (i.e., no commercial references in the 
hashtag) social media hashtag can appear as well (this includes the Athlete’s own shoe 
brand) without any size or placement restrictions.

The regulations in relation to Marketing displayed on Athlete throwing implements 
in field events and combined events (i.e., discus, shot, hammer and javelin and 
vaulting pole) are set out in the Marketing & Advertising Regulations - International 
Competitions 1.5 & 1.9.

Any medical or general tape used by an Athlete may be either a plain colour or have 
the Athlete’s name on the tape. Any commercial name/Logo on medical or general 
tape must be approved in writing by Event Organizer.

IMPLEMENTS & POLE VAULT 

MEDICAL/GENERAL TAPE


