Parkanon Urheilijoiden 80v. -juhlakilpailu 6.6. 2020

KILPAILUOHJE, JOKA SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN
EHKÄISEMISEKSI JA KISOJEN LÄPIKÄYMISEKSI KAIKILLE MAHDOLLISIMMAN TURVALLISESTI!

LUE HUOLELLISESTI LOPPUUN SAAKKA!

SUL antamien yleisten turvallissuusohjeiden mukaisesti 1.6. lähtien kisoissa on noudatettava 1-2 metrin
turvavälejä. Tämä koskee urheilijoita, huoltajia/valmentajia sekä toimitsijoita, kaikkia paikalla olevia.
Tule paikalle täysin oireettomana. Huolehdi käsihygieniasta ja turvaväleistä omalta osaltasi koko kilpailun
ajan! Tämä koskee urheilijoita, huoltajia/valmentajia sekä toimitsijoita, kaikkia paikalla olevia!
Suorituspaikoille saa mennä ainoastaan urheilijat ja toimitsijat. Huoltajat ja valmentajat pysyvät
kenttäalueen ulkopuolella. Suositus on, että yhtä urheilijaa kohden paikalla on enintään yksi
huoltaja/valmentaja. Toimitsijoilla on oikeus pyytää ylimääräinen väki poistumaan kentältä.
Varmistukset suorituspaikoilla 10min ennen oman sarjan alkua. Mikäli aikataulu venyy, siitä kuulutetaan ja
toimitaan sen mukaisesti.
Välineiden punnitus huoltorakennuksen päässä olevassa autotallissa. Odota rauhassa vuoroasi, turvavälit
huomioiden!
Kisakanslia urheilutalon sisällä, käynti urheilutalon päädystä kentän puolelta. Muista turvavälit! Suositus on,
että kansliassa käy seurasta/ seurueesta ainoastaan yksi henkilö.
Pitkillä matkoilla käytössä numerolaput, numerot saa kisakansliasta.
Lämmittelyalueena toimii kenttää ympäröivä pururata ja moukarikenttä. Huom! Turvavälit ja väkimäärä.
WC-tiloihin käynti huoltorakennuksen takaa, ovissa WC-merkintä. Pukutilat eivät ole käytössä.
Tulostaulu on katsomon takana olevalla piha-alueella. Noudata merkittyjä turvavälejä! Tuloksia voi myös
seurata netistä www.live.tuloslista.com
Noudata aikataulua, joka on tehty väljäksi. Ole oikea-aikaisesti paikalla, mutta älä turhan aikaisin. Edellinen
sarja viedään kokonaan loppuun, ennen kuin seuraavilla on lupa tulla suorituspaikalle. Jokainen saa tehdä
rauhassa kaksi harjoitusheittoa/ -hyppyä ennen kilpailun alkua.
Pikamatkoilla on juoksuissa toimitsija, joka auttaa nuorimpia säätämään lähtötelineet. Toimitsija myös
desinfioi lähtötelineet jokaisen urheilijan jälkeen seuraavaa lähtöä varten. Odota siis vuoroasi!
Huoltajat/valmentajat EIVÄT SAA tulla lähtöpaikalle!
Huolehdi käsihygieniasta, pese kädet saapuessasi paikalle ENNEN kisakansliaan tai muualle menoa sekä
tarvittaessa pitkin päivää. Kädet on desinfioitava heittopaikoilla ennen kilpailun aloittamista ja jokaisen
suorituksen jälkeen. Toimitsija laskee välineen maahan/ telineeseen, josta urheilija ottaa sen.
Suositellaan, että urheilijat ottavat oman käsidesin mukaan, mutta käsidesiä on saatavilla myös paikan
päällä. Kioskilla, kisakansliassa, WC-tiloissa ja suorituspaikoilla.

Suositaan omia välineitä. Urheilijoiden oma väline on vain urheilijan omassa käytössä kisan ajan ja toimitsija
desinfioi sen heittojen välillä välineen palautuessa. Järjestäjän puolesta on tarjolla välineitä, jotka
desinfioidaan toimitsijan toimesta jokaisen suorituskerran jälkeen, ennen seuraava urheilijaa. Toimitsija
laskee välineen maahan/ telineeseen, josta urheilija ottaa sen.
Toimitsijoilla on käytössään hanskat.
Paikalla on kioski, myynnissä makkaraa, juomia, jäätelöä, kahvia sekä makeisia. Huom! turvavälit ja anna
edellä olevan asioida rauhassa, älä etuile vaan odota vuoroasi merkityillä paikoilla. Siirry syömään
kauemmas kioskilta, huomioiden turvavälit ja väkijoukot.
Katsomossa on kaksi puolta, jotka kumpainenkin on jaettu kahteen osaan, kulku joko katsomon päädyistä
tai keskeltä. Katsomo on siis jaettu neljään eri osaan. Kuhunkin rajattuun osaan saa asettua max. 50
henkilöä noudattaen turvavälejä. Samaan seuraan/seurueeseen kuuluvien pyydetään olemaan kaikkien
samalla puolella/ paikassa koko kilpailun ajan. Väkimäärää valvotaan ja turvaväleistä huomautetaan ellei
niitä noudateta.
Palkintojenjako suoritetaan mahdollisimman nopeasti tulosten selvittyä! Ole paikalla kutsuttaessa,
palkintojen jaossa ei tällä kertaa kätellä!

TERVETULOA KILPAILEMAAN PARKANOON! TEHDÄÄN TURVALLINEN JA HYVÄ KISA YHDESSÄ, SIIHEN ME
VOIMME JOKAINEN VAIKUTTAA OSALTAMME!
.

