Ohje COVID-19 tartuntariskin eliminoimiseksi Nuorten SM- hiihtojen perinteisen
hiihtotavan kilpailussa 20-21.2.2021 Jyväskylässä

Jokaisen kilpailijan, toimitsijan, huoltajan tai muuten
kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava viranomaisten
antamia yleisiä ohjeita, sekä järjestän alla mainittuja
ohjeita COVID-19 -tartuntariskin minimoimiseksi!

1. Kilpailut eivät ole yleisötapahtuma! Ainoastaan rajattu henkilömäärä voidaan ottaa
stadionille. Tämä käsittää käytännössä kisaorganisaation lisäksi urheilijat sekä
yhden huoltajan/urheilija.
2. Jos et ole täysin terve, älä osallistu kilpailuun äläkä tule kilpailutapahtumaan.
3. Pidä 1-2 metrin turvaväli toisiin henkilöihin kilpailukeskuksessa.
4. Käytä koronavilkkusovellusta.
5. Huolehdi oma-aloitteisesti hyvästä käsihygieniasta. Kilpailukeskuksessa on
käsidesiä tarjolla. Kilpailun järjestäjä puhdistaa lisäksi paikkoja, joissa mahdollinen
tartuntariski on kasvanut.
6. Ota kilpailunumerosi itse järjestäjän osoittamasta paikasta ja kiinnitä se itse
kilpailuasuusi.
7. Siirry laduille järjestäjän määräämiä väyliä pitkin. Järjestäjä varaa laduille
siirtymäpisteeseen sekä roska-astioita käytetyille maskeille että käsien
desinfiointiainetta.
8. Poistu laduilta järjestäjän määräämiä väyliä myöten. Järjestäjä huolehtii
poistumapisteisiin käsien desinfiointiainetta.
9. Pyri olemaan kilpailukeskuksessa vain tarvittava aika. Tule tekemään oma
suorituksesi ja poistu kilpailukeskuksesta
10. Huolehdi myös kilpailun lähtöalueella 1-2 metrin turvavälistä.
11. Pyri välttämään ladulla lähikontakteja.
12. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kilpailukeskuksen alueella.
13. Järjestäjä ei tarjoa kasvomaskeja kilpailijoille. Varaa mukaan riittävästi omia.
14. Kilpailu käydään kaksipäiväisenä 20–21.2.2021. Tällä tavoin saadaan pienennettyä
merkittävästi yhtä aikaa kilpailukeskuksessa ja laduilla olevien henkilöiden määrää
sekä tarvetta viipyä kilpailupaikalla. Lisäksi tietyt sarjat kilpailevat eri aikoina
henkilömäärän vähentämiseksi kilpailun aikana. Alustava kilpailuaikataulu löytyy
ohjeiden lopusta.
15. Ilmoitustaulua tai tulostaulua ei ole. Tiedottaminen tapahtuu kuuluttamalla ja
internetin välityksellä.
16. Palkintojenjako järjestetään heti kunkin sarjan valmistuttua, minkä jälkeen kyseisen
sarjan palkittavat poistuvat paikalta. Kuulutuksella minimoidaan palkintojenjakoon
tulevat urheilijat, eli mukana ovat vain menestyneet.
17. Kilpailun toimihenkilöt käyttävät järjestäjän antamaa kasvomaskia tai/ sekä
suojavisiiriä hoitaessaan tehtäviä kilpailukeskuksessa.
18. Kilpailijoille ei ole mehutarjoilua kilpailun jälkeen.
19. Lauantaina pidettävä joukkueenjohtajien kokous järjestetään etäyhteydellä.

SKI Jyväskylä toivottaa kaikki kilpailijat tervetulleeksi hienoon kilpailumaastoon ja
turvalliseen kilpailutapahtumaan!

Alustava kilpailuohjelma:
Lauantai 20.2.2021
Sprinttihiihdot
N16
karsinta erä 1. 08:30
karsinta erä 2. 09:00
M16
karsinta erä 1. 09:30
karsinta erä 2. 10:00

N16 finaali 10:30
M16 Finaali 11:00
N18
karsinta erä 1. 11:30
karsinta erä 2. 12:00
M18
karsinta erä 1. 12:30
karsinta erä 2. 13:00

N18 finaali 13:30
M18 Finaali 14:00
N20
karsinta erä 1. 14:30
karsinta erä 2. 15:00
M20
karsinta erä 1. 15:30
karsinta erä 2. 16:00

N20 Finaali 16:30
M20 Finaali 17:00

Sunnuntai 21.2.2021
N17 10 km 9:30
N18 10 km 10:15
N20 15km 11:00
M17 15km 12:00
M18 15km 13:00
M20 20km 14:00

