Perjantaina 8.3.

N&M17: 60 m, 300 m, 800 m, 60 m aj, pituus, seiväs (M17),
kuula (N17)
P15:		 keihäs
T15:		 keihäs

TJIG nyt
3 päivää!

Lauantaina 9.3. klo 9.45 alkaen

M17: 60 m finaali, 300 m aj, korkeus, kuula
P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, kiekko,
4x80 m aitaviesti
P14: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, kiekko
P13: 60 m, kuula, kiekko, 4x60 m aitaviesti
P12: 60 m, pituus, korkeus, kiekko
P11: 60 m, korkeus, kuula, 4x60 m aitaviesti
P10: 60 m, pituus, kuula
N17: 60 m finaali, 300 m aj, korkeus
T15: 60 m, 800 m, 300 m aj, pituus, seiväs, kiekko,
4x80 m aitaviesti
T14: 60 m, 800 m, 300 m aj, pituus, seiväs, kiekko
T13: 60 m, pituus, kuula, 4x60 m aitaviesti
T12: 60 m, korkeus, kuula
T11: 60 m, pituus, kiekko, 4x60 m aitaviesti
T10: 60 m, kiekko, kuula

Sunnuntaina 10.3. klo 9.45 alkaen
P15:
P14:
P13:
P12:
P11:
P10:
T15:
T14:
T13:
T12:
T11:
T10:

300 m, 60 m aj, pituus, seiväs, 4x100 m
300 m, 60 m aj, pituus, keihäs, seiväs		
1000 m, 60 m aj, korkeus, pituus, 4x100 m
1000 m, 60 m aj, kuula
1000 m, 60 m aj, pituus, keihäs, 4x100 m
1000 m, 60 m aj, keihäs			
300 m, 60 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, 4x100 m
300 m, 60 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula, keihäs
1000 m, 60 m aj, korkeus, keihäs, 4x100 m
1000 m, 60 m aj, pituus, keihäs
1000 m, 60 m aj, korkeus, kuula, 4x100 m
1000 m, 60 m aj, pituus

Ilmoittautumismaksut ja paketit

A-passi 70 €
sisältää: koulumajoitus pe-su, 2 x aamupala,
2 x lämmin ruoka, osallistumisoikeus neljään lajiin
B-passi 60 €
sisältää: koulumajoitus pe-la / la-su, 1 x aamupala,  
2 x lämmin ruoka, osallistumisoikeus neljään lajiin
Huoltajapassi 45 €
sisältää: koulumajoitus pe-su, 2 x aamupala, 2 x lämmin ruoka
Hotellipassi (rajoitettu erä, kysy hintaa)
sisältää: hotellimajoitus pe-su (2-3 h huone),
2 x hotelliaamiainen, 2 x lämmin ruoka (kisapaikalla),
osallistumisoikeus neljään lajiin
Pelkät lajimaksut: 8 € / laji
Viestijoukkuemaksu:  8 € / viestijoukkue

e
r
e
p
m
Ta

Juni
r
Indoor Games
8.-10.3.2019

Nuorten kansainvälinen
Tampere Junior Indoor Games
järjestetään vuonna 2019 jo 25. kerran.
Luvassa on jälleen suuren urheilujuhlan
tuntua, kun yli 1500 nuorta ottaa mittaa
toisistaan Tampereen Pirkkahallissa.
Nähdään Tampereella!
http://tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu/
Seuraa TJIG:tä facebookissa

Joka kymmenes A-passi seuralle veloituksetta.

Ilmoittautumiset

Maanantai 4.3.2019 klo 20.00 mennessä
netissä: www.kilpailukalenteri.fi
s-postilla: elisa.hakanen@pyrinto.fi
Passit sekä ilmoittautumismaksut maksetaan
ma 4.3. mennessä tilille TSOP FI86 5730 0820 094320

Osallistumisoikeus

Yhteensä neljä lajia + kaksi viestiä. Henkilökohtaisissa lajeissa
on mahdollisuus osallistua vanhempaan sarjaan, mikäli
kyseistä lajia ei omasta ikäluokasta löydy. Viesteissä kilpaillaan
ainoastaan yhdessä sarjassa / päivä.

Tiedustelut

Pääsihteeri: Elisa Hakanen 050 352 0982
elisa.hakanen@pyrinto.fi
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