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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.  

Lähtöpaikalle 10min ennen oman sarjan alkua. Mikäli aikataulu venyy, siitä kuulutetaan ja toimitaan sen 

mukaisesti.  

Kisakanslia urheilutalon sisällä, käynti urheilutalon päädystä kentän puolelta. Muista turvavälit! Suositus on, 

että kansliassa käy seurasta/ seurueesta ainoastaan yksi henkilö.  

Numerolaput jaetaan seuroittain. Sama numero on seuralla koko kisan ajan kaikilla joukkueilla, jos seuralla 

on useita joukkueita samassa ikäluokassa niillä on eri numerot. Sukkulaviesteissä ei ole numeroita. 

Numerot saa kisakansliasta seuroittain. 

Lämmittelyalueena toimii kenttää ympäröivä pururata ja moukarikenttä. Huom! Turvavälit ja väkimäärä. 

WC-tiloihin käynti huoltorakennuksen takaa, ovissa WC-merkintä.  

Tuloksia voi 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.  

Aitajuoksuviestissä läpsyvaihto. Sukkulaviesti juostaan nurmella, läpsyvaihto. Kapulat jaetaan lähtöpaikalla 

ja palautetaan heti maaliintulon jälkeen. Huoltajat/valmentajat EIVÄT SAA tulla lähtöpaikalle!  

Huolehdi käsihygieniasta, pese kädet saapuessasi paikalle ENNEN kisakansliaan tai muualle menoa sekä 

tarvittaessa pitkin päivää.   

Suositellaan, että urheilijat ottavat oman käsidesin mukaan, mutta käsidesiä on saatavilla myös paikan 

päällä. Kioskilla, kisakansliassa ja WC-tiloissa. 

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.  

Katsomo on jaettu osiin seuroittain. Toivomme että käytätte vain omaa osaa turvavälit huomioiden. 

http://www.live.tuloslista.com/


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! 

 


