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Lypsyjakkaran heiton säännöt
Taustaa
Jakkaran heitto lajina on kehitetty kangaslampilaisen Heikki Turusen toimesta (ideasta).
Lypsyjakkaraa käytettiin perinteisesti istuimena lypsettäessä lehmää käsin. Kun karjakot lypsivät
lehmiä käsinlypsymenetelmällä, he istuivat jakkaran päällä. Ensimmäinen vapaamuotoinen kilpailu
pidettiin kesällä 2000 Kangaslammilla. Perinteisenä maatalouspitäjänä haluamme vaalia jotain
vanhaa perinnettä, että kyllähän karjakotkin jakkaraa heittelivät syystä tai toisesta.

Kilpailun säännöt
Heittoväline
-

Puinen käsityönä tehty nelijalkainen jakkara, joko pyöreä tai nelikulmainen.
Heittoväline (lypsyjakkara) vaihdetaan ehjään, jos se rikkoutuu kilpailun aikana.
Kilpailussa käytettävien jakkaroiden paino ja kunto tarkistetaan ennen kilpailua

Sarjat ja sarjassa käytössä olevan jakkaran paino

SARJA

HEITETTÄVÄT JAKKARAT

MIEHET YLEINEN
MIEHET YLI 50 V
MIEHET YLI 60 V
MIEHET YLI 70 V

MIESTEN JAKKARA N. 3,2 KG
MIESTEN JAKKARA N. 3,2 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG

NAISET YLEINEN
NAISET YLI 50 V
NAISET YLI 60 V
NAISET YLI 70 V

NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
PIENI JAKKARA N. 1,5 KG
PIENI JAKKARA N. 1,5 KG

NUORET TYTÖT ALLE 15V
NUORET NAISET ALLE 20V

NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG

NUORET POJAT ALLE 15 V
NUORET MIEHET ALLE 20 V

NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
MIESTEN JAKKARA N. 3,2 KG

SARJA

HEITETTÄVÄT JAKKARAT

LAPSET ALLE 10V, TYTÖT
LAPSET ALLE 10V, POJAT

PIENI JAKKARA N. 1,5 KG
PIENI JAKKARA N. 1,5 KG

VAMMAISURHEILIJAT

PIENI JAKKARA N. 1,5 KG

SARJA

HEITETTÄVÄT JAKKARAT

MIESTEN JOUKKUE (3 henkilöä)
NAISTEN JOUKKUE (3 henkilöä)
ISÄNTÄ/EMÄNTÄ (2 henkilöä)
YRITYSJOUKKUE (3 henkilöä)

MIESTEN JAKKARA N. 3,2 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG
NAISTEN JAKKARA N. 2,8 KG

Heittopaikka
Tarkkaan määritelty paikka johon on merkitty raja, jonka takaa heiton tulee tapahtua.
-

Heittoalue on rajattu sektoriviivoilla, joiden sisälle heiton tulee suuntautua.
Sektorialueen oikeassa reunassa tulee olla merkittynä metrimääräiset lukemat.
Sektorialueella tulee olla merkittynä voimassa olevat SM-tulokset.
Kilpailuihin osallistuvalle heittäjälle tulee varata mahdollisuus harjoitella ennen kilpailua
sille varatulla harjoittelualueella.

Jakkaran heitto
-

-

Heitto suoritetaan yhdellä kädellä heittäen.
Ensimmäisessä vaiheessa jokaisella heittäjällä on käytössään kolme heittoa. Sarjoissa miehet
yleinen ja naiset yleinen kilpailu käydään kahdessa vaiheessa. Toiseen vaiheeseen, eli
finaaliin, pääsee osallistumaan kuusi ensimmäisessä vaiheessa pisimmälle hyväksytyn
tuloksen heittänyttä mies- ja naisheittäjää. Näiden kesken ratkaistaan ko. sarjan mestaruus.
Heitto-ote jakkarasta on vapaa.

-

-

Käsineitä ei saa käyttää eikä pihkaa tai muuta vastaavaa ainetta joka voi parantaa heittootteen pitoa jakkarasta.
Heitto suoritetaan paikallaan seisten. Tukijalka (eli jalka, joka on lähinnä heittoviivaa) ei saa
irrota maasta heiton aikana, mutta jakkaran irrottua heittokädestä jalan irtoaminen
heittoalustasta on sallittu. Juoksu tai pyörähdys sekä vauhdin otto heiton aikana on
kiellettyä. Muutoin heittotekniikka on vapaa.
Tukijalan pitää olla heittoalustassa kiinni koko heiton ajan. Jakkaran irrotessa kädestä
tukijalan irrotus alustasta on sallittu.
Heittopaikan päätuomari ratkaisee onko heitto hyväksytty vai hylätty.
Kilpailijalla on käytettävissään kolme heittosuoritusta/heittokertaa
Mittaus suoritetaan metrimitalla siitä jakkaran putoamismerkistä joka on lähinnä
heittoviivaa sektorialueen sisällä. Sektorin ulkopuolelle mennyt heitto on mitätön.
Heittoviivan ylitys millään tavoin heiton aikana tai sen jälkeen on kielletty. Tällaisissa
tapauksissa heitto on mitätön.

Palkinnot
-

Miesten yleisen sarjan voittajalle kiertopalkinto.
Naisten yleisen sarjan voittajalle kiertopalkinto.
Kolme parasta sarjastaan palkitaan.
Paras joukkue sarjastaan palkitaan.

Erimielisyydet
-

Kilpailussa pitää olla järjestäjän toimesta valittu kolmihenkinen tuomaristo, josta yksi on
kilpailija ja josta vähintään yhden jäsenen tulee olla nainen.
Tuomaristo ratkaisee kilpailun aikana tulevat erimielisyydet ja tekee niistä päätökset.

Muuta
-

Kilpailuun ei voi osallistua alkoholin vaikutuksen alainen henkilö tai henkilö joka ei
muutoin pysty hallitsemaan itseään.
Liikuntarajoitteiset voivat osallistua kilpailuun.
Kilpailupaikan toimitsijat eivät saa ottaa osaa kilpailuun. Määräys koskee SM-kilpailuja.
Tuomaristo ei saa ottaa osaa kilpailuun lukuun ottamatta tuomariston kilpailijajäsentä.

Turvallisuus
-

Yleisön ja vuoroaan odottavien kilpailijoiden on oltava merkityn heittoalueen/suoja-alueen
ulkopuolella. Näin vältetään tapaturman vaara.
Kilpailun järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Osallistuminen tapahtuu omalla
vastuulla.
Kilpailupaikalla pitää olla ensiapuvalmius.
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