ES CUP PILKKOSET 2020-2021
Kilpailukutsu
Aika

Lauantai, 13.2.2021

Paikka ja rinne

Mielakan rinnekeskus, Ojaniityntie 3 45200 Kouvola | Eturinne

Sarjat

M/N U8, U10, U12, U14, U16, U18, PARA sekä YL

Ohjelma

13.2.2021, Pujottelu, U8-U12 polvikeppipujottelu

Ilmoittautumiset

8.2.2021 klo 23:00 mennessä kilpailut.khsalppi@gmail.com
SSF:n ilmoittautumislomakkeella
https://lbproduction.s3.amazonaws.com/594244f1edfe860c0655a9f0/extras/s
sfentryform.xlsx, HUOMIOIKAA KORONAOHJEISTUKSEN
LISÄTIETOVAATIMUKSET ILMOITTAUTUMISEN OSALTA
Ilmoittautumismaksu: 20€ / kilpailija + päivän hissilippu, 7-16 vuotiaat 28€ ja
yli 16-vuotiaat 32€,
U8 sarjaan ilmoittautuminen on ilmaista, kilpailulisenssi pitää olla kaikilla U8sarjaan ilmoittautuvilla
Ilmoittautumismaksu + hissilippu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
seuroittain Kouvolan Hiihtoseuran Alppijaoston tilille
OP Kymenlaakso IBAN FI05 5750 0120 2479 46
Jälki-ilmoittautuminen kisapäivänä 9:15-10:00 Kilpailutoimisto. Jälkiilmoittautumismaksu 30€ / kilpailija. Jälki-ilmoittautumismaksu
ainoastaan käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä.

Aikataulu

13.2.2021, U8-U12 1. kierroksen radankatselu 10:30-10:50,
1. kierros U8 N 11:00
13.2.2021, U14- 1. kierroksen radankatselu 13:45-14:05,
1. kierros U14 N 14:15

Osallistumisoikeus

SSF Ry kilpailusäännöt 2020-2021, 14, 15 ja 19§
https://lbproduction.s3.amazonaws.com/594244f1edfe860c0655a9f0/extras/ssfkilp
ailusaannotalppihiihto20202021.pdf

Joukkueenjohtajien
kokous

Järjestetään Teams-kokouksena perjantaina 12.2.2021 klo 18:00,
HUOM!! kutsu kokoukseen lähetetään joukueenjohtajalle, jonka
sähköpostiosoite tulee olla joukkueen ilmoittautumislomakkeella
mainittuna

Kilpailunjohtaja

Antti Backman, antti.x.backman@saunalahti.fi, +358 (0)40 839 3985

Kilpailutoimisto

Kisapäivän ajan 9:00-, ajanottorakennus, Kisarinteen välittömässä
läheisyydessä

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot noudetaan ajanottorakennuksen edustalta. Numerot ovat
valmiina pussitettuina joukkueittain.

Virallinen
ilmoitustaulu

KHS Alppi Facebook, https://www.facebook.com/khsalppi

Kilpailutiedotus

Virallinen ilmoitustaulu
Kilpailuiden Whatsapp-ryhmä ”KHS Mielakka ES-Cup 2021”

Muut informaatio

Hissiliput, Mielakan rinnekeskus, vuokraamo 8:00-, HUOM! käytössä
SnowCard-lippujärjestelmä. Alle 7-vuotiaat laskevat ilmaiseksi. Liput
hinnaston mukaisesti.
Hissiliput tulostetaan ilmoitautuneille urheilijoille etukäteen ja pussitetaan
kilpailunumeroiden kanssa samaan pussiin. Jos lippua ei tarvita, merkitse
huomautus ilmoittautumislomakkeelle urheilijan kohdalle.
Lämmittelyrinne, ilmoitetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.
Jos olosuhteet sallivat U14 ja vanhemmat kilpailuun tehdään molemmille
kierroksille omat radanmerkkaukset

Koronaohjeistus

Kilpailussa noudatetaan Kilpailunjärjestäjän laatimaa koronaohjeistusta
ml. ESA:n, SkiSportin sekä aluehallinnon ja terveysviranomaisten
määräykset ja ohjeet tapahtumien osalta.
KILPAILUISSA ON MASKIN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA KAIKILLE

Palkinnot ja
palkintojen jako

Kilpailuissa palkitaan U8 -sarjassa kaikki osallistujat mitalilla, sarjoissa U8 U12 6 parasta ja sarjoissa U14 - YL 3 parasta pokaalein. Palkintojen jako
Eturinteen alla, Ajanottorakennuksen vieressä välittömästi kilpailun
protestiajan päättymisen jälkeen (HUOM! koronaohjeistus!).

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulu-, rinne- ja ohjelmamuutoksiin.

Tervetuloa!

Ruokailu
Lounasta tarjolla Mielakan rinnekeskuksen rinneravintolassa. Huomioikaa rinnekeskuksen
koronaohjeistus ravintolan osalta paikan päällä. Lounaan osalta suositaan TakeAway periaatetta
mahdollisuuksien mukaan.
Lounaan hinta 6-8€ riippuen päivän ruokalistasta.

KOUVOLAN HIIHTOSEURAN KORONA-OHJEISTUS
KILPAILUTAPAHTUMAT 2020/2021
YLEISET OHJEET

• Kilpailuihin saa tulla vain terveenä!
o

Lievissäkin oireissa jäädään kotiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin
muutokset, ripuli tms.) ja mennään tarvittaessa koronatestiin!

• Noudata hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa! Aivasta ja yski hihaan tai kertakäyttöiseen
nenäliinaan.

• MASKIN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA KAIKILLE KILPAILUALUEELLA SEKÄ ULKO- ETTÄ
SISÄTILOISSA.

• Kertakäyttöiset kasvomakit ja nenäliinat yms. käytön jälkeen heti roskakoriin. Järjestäjä huolehtii
roska-astioita kisa-alueelle.

• Kilpailuihin saapuvien joukkueiden ja urheilijoiden tulee noudattaa omia turvallisuusohjeitaan
matkustuksen osalta.
TURVAVÄLIT

• Pidä huolta turvaväleistä!
• Pidä etäisyyttä muihin harjoitteluryhmiin!
• Muista turvaväli hissijonossa!
• Pidä myös startissa riittävä etäisyys (min. 2 m) edelliseen kilpailijaan!

KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN ILMOITUSVELVOLLISUUS VIRANOMAISILLE

• Mikäli koronan johdosta on olemassa Aluehallintoviranomaisen kokoontumis- tai muita rajoituksia, on
järjestävän seuran hyvissä ajoin oltava yhteydessä Aluehallintovirastoon ja informoitava tilaisuudesta
ja keskusteltava antaako viranomainen järjestämiselle luvan

• Kilpailunjärjestäjän on myös informoitava kunnan infektiolääkäriä tapahtumasta ja saatava myös
häneltä lupa tapahtuman järjestämiselle

• Kilpailuorganisaatiossa on syytä nimetä henkilö joka toimii ns korovavastaavana, joka vastaa
viranomaiskontaktoinnista ja tiedottamisesta

ILMOITTAUTUMINEN JA TIETOJENKERUU

•

Järjestävän seuran on informoitava etukäteen kilpailusta kunnan vastuullista terveysviran-omaista,
yleensä terveyskeskuksen infektioista vastaavaa lääkäriä

•

Järjestävän seuran tulee kerätä seuraavat tiedot kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä:

◦

jokaisen urheilijan ja joukkueen muiden jäsenten puhelinnumero

◦

jokaisen talkoolaisen puhelinnumero

◦

ulkomaalaisilta osallistujilta ( kilpailija ja muut joukkueen jäsenet) oleskelutiedot viimeisen 10 vrk
ajalta ( paikkakunta)

◦

ulkomaalaiselta osallistujilta 2 negatiivisen Coronatestin todistus Suomeen tulon yhteydessä

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOKUS, JOUKKUEENJOHTAJA

•

Joukkueenjohtajien kokous pidetään etänä (Teams , Zoom tms.)

•

Joukkueenjohtajien kokouksessa käydään koronaohjeistus läpi.

•

Joukkueenjohtajan vastuulla on informoida ohjeistus omille urheilijoille ja huoltojoukoille.

•

Joukkueenjohtajan ilmoittauduttava kilpailusihteerille joukkueenjohtajien Whatsapp-ryhmään ennen
1. joukkueenjohtajien kokousta

HISSIT

•

Hissijonoissa turvavälit

◦

Mene hissiin vain oman ryhmän jäsenten kanssa

HARJOITTELU, LÄMMITTELY, RADANKATSELU

•

Harjoittele, lämmittele ja suorita radankatselu vain itsenäisesti tai oman ryhmäsi kanssa

KILPAILULIIVIT

•

Kilpailuliivit toimitetaan erikseen ilmoitettavilla tavoilla joukkueittain pussitettuina.

•

Kilpailuliivien palauttaminen tapahtuu kootusti joukkueittain

•

Kilpailuliivien käsittelyssä (organisaatio) huolehdittava riittävästä suojauksesta ja hygieniasta. Liivit
desinfioidaan ennen lajittelua.

URHEILIJOIDEN ODOTUSTILAT JA SUKSIEN HUOLTOTILAT

•

Mahdolliset sisäodotustilat ilmoitetaan ennen kilpailuja joukkueenjohtajien kokouksessa.

•

Yleiset ravintola- yms. tilat eivät ole sallittuja odotustiloja urheilijoille!

◦
•

Ravintoloista vain Take Away annoksia.

Turvavälit, maskien käyttö, käsihygienia odotustiloissa!

KILPAILUTOIMISTO JA AJANOTTO

•

Kilpailutoimistoon ja ajanoton tiloihin on sallittu pääsy vain seuraavilla henkilöillä:

o

ajanoton henkilöstö

o

kilpailusihteeri

o

kuuluttaja (mikäli ei omaa tilaa)

o

tekninen delegaatti (TD)

o

kilpailunjohtaja

o

kilpailutuomari

•

Kilpailutoimistossa ja ajanoton tiloissa on käytettävä maskia ja käsidesiä

•

Kilpailutoimistossa ja ajanotontiloissa pyritään suojaamaan henkilöstö esim. pleksisermeillä

•

Kuuluttajalla pyritään järjestämään erillinen tila

•

Kilpailutoimiston ja ajanoton tiloissa välineet pintojen säännölliseen puhdistukseen

•

Kilpailutoimistosta saatavilla maskeja kilpailuorganisaatiolle

TULOSPALVELU JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU

•

Käytämme live-tulospalvelua kilpailuissa, tarkemmat tiedot ilmoitetaan joukkueenjohtajien
kokouksessa

•

Kisojen virallisena ilmoitustauluna toimii joukkueenjohtajien Whatsapp-ryhmä, mikäli käytössä ei ole
muuta sähköistä ilmoitustaulua

LÄHTÖALUE

•

Lähtöalueelle saavat organisaatiosta mennä vain seuraavat henkilöt:
o

lähettäjä

o

lähtötuomari

o

lähdönjärjestelijä

o

tekninen delegaatti (TD)

o

kilpailunjohtaja

o

kilpailutuomari

o

ajanoton tekninen henkilöstö

• Lähtöalueella tulee muiden kuin urheilijan aina käyttää maskia!
• Vaihtomaskeja oltava jokaisella tarpeellinen määrä (huom! olosuhteet)
• Urheilijan lisäksi vain yksi henkilö (valmentaja tms.) starttiin ja hänen tulee käyttää maskia
startissa.

• Lähtöalueella vain yksi urheilija kerrallaan.
• Vältetään myös ylimääräistä oleskelua lähtöalueen läheisyydessä ja muistetaan turvavälit!

VALMENTAJA-ALUE KILPAILURINTEESSÄ

• Valmentajien tulee huolehtia turvaväleistä (min. 2,0 m). Mikäli turvavälit eivät ole mahdollista, tulee
käyttää maskia.
YLEISÖ
•

Kilpailutapahtuma on yleisöltä suljettu

•

Jokaiselle ilmoittautuneelle joukkueelle rajattu alue varusteiden säilyttämiseen ja huoltajien
oleskeluun.

PALKINTOJENJAKO

• Palkintojen jako ja mahdolliset arvonnat suoritetaan ulkotiloissa kilpailun jälkeen.
• Huolehdittava, että sekä urheilijoilla, että yleisöllä on mahdollisuus riittäviin turvaväleihin.
Suositellaan maskin käyttöä.

• Palkintojen jakajan ja tulee käyttää maskia.
• Palkintojenjaossa ei kätellä tai halata ja mahdollista mitalia ei laiteta järjestäjän toimesta kaulalle.
• Palkintojenjaossa käsidesi urheilijoille ja palkintojen jakajalle
ORGANISAATION JA TALKOOLAISTEN TAUKOTILA JA RUOKAILU

• Organisaatiolle ja talkoolaisille ei ole varattuna erikseen taukotiloja, jotta vältämme kokoontumisia.
• Organisaatio ja talkoolaiset noudattavat erityistä huolellisuutta ja välttävät ylimääräisiä kontakteja
myös yleisön sekä muiden ihmisten kanssa kilpailutapahtuman ajan

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä maskia käydessäsi sisätiloissa!
• Organisaation ja talkoolaisten ruokailu tiedotetaan kilpailukohtaisesti, ruokailut toteutetaan
porrastaen

• Organisaatio varaa käsidesiä sekä maskeja käyttöön.
ILMOITTATUMISMAKSUT

• Mahdollisessa karanteeni- tai sairastumistilanteessa, kilpailun ilmoittautumismaksu palautetaan
HISSILIPUT

• Tarkemmat tiedot hissilipuista kilpailukutsussa tai erillisellä tiedotteella
• Pyritään minimoimaan henkilökohtainen asiointi lipunmyynnissä
TIEDOTUS

• Sosiaalisen median julkaisussa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varmistettava että
julkisuuteen jaettavat materiaalit osoittavat, että kilpailutoiminnassa on otettu huomioon
turvallisuussuositukset

• Ohjeistus jaetaan joukkueenjohtajille, joiden vastuulla on tiedottaa ohjeistuksesta urheilijoita ja
huoltojoukkoja.

• Kilpailun aikana kuulutuksissa muistutetaan hygieniaohjeista sekä turvaväleistä
• Mahdollisessa koronatapauksessa tulee olla viivytyksettä yhteydessä kilpailun Covid19-vastaavaan,
joka vastaa jatkotiedottamisesta. Tiedottaminen mahdollisista altistumisista hoidetaan yhdessä
sairaanhoitopiirin kanssa.
LINKKEJÄ LISÄTIETOIHIN

• http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19
-

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/covid-19-hub

Noudata aina myös rinnehenkilöstön ohjeita, rinnesääntöjä sekä kisaorganisaation muita
ohjeistuksia.
Tehdään yhdessä turvalliset kilpailutapahtumat ja pysytään terveenä!

