Vantaan Hiihtoseura ry
40. Vantaan Hiihdot FIS 23.1.2021 klo 11:00 Hakunilan urheilupuisto
Koronaohjeistus
Kilpailut käydään äärimmäisten koronatoimenpiteiden vallitessa ja tätä myös valvotaan.
Kaikkien alueella olevien on sitouduttava näiden noudattamiseen. Saapuminen alueelle
tulkitaan sitoumukseksi.
COVID-19 ohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kisa käydään ilman yleisöä
Saapuminen alueelle vain TÄYSIN terveenä
Alueella ehdoton maskipakko – järjestäjä myy lisämaskeja kahvilassa,
maskittomuuteen puututaan järjestäjän toimesta
Kilpailijoilla myös maskipakko paitsi kisasuorituksen ja verryttelyn aikana
Lähtöalueelle päästetään vain kilpailijat
Maaliintulon jälkeen kilpailijat poistuvat välittömästi lähtö- ja maali-alueelta –
palkintopöytä ulkopuolella
Kaikkialla noudatetaan turvavälejä ja siihen puututaan tarvittaessa
Käsidesiä on saatavilla eri toimipisteissä
Pukuhuoneet ovat vain urheilijoiden käyttöön - max. 10 hlöä kerralla, vain
välttämättömät toiminnat ja poistuminen, määrään puututaan tarvittaessa
Muuta lämmintä tilaa ei ole
Lataa koronavilkku

Yleistä
Kilpailu käydään Hakunilan kilpaladuilla, osoite Luotikuja, Vantaa, Hakunilan urheilupuisto.
Kehä III:lta Hakunilan liittymä: Hakunilantie-Hevoshaantie-Sotungintie-Luotikuja, matkaa n. 1
km. Parkkipaikat urheilukentän ja viereisen Sotungin koulun edustalla, ei P-maksua.
Kilpailukansliaa ei ole. Kilpailunumerot levitetään telineelle, josta jokainen ottaa omansa ja
palauttaa sen sille osoitettuun paikkaan kisansa jälkeen.
Lähtölistat
pe 22.1.2021 klo 15 alkaen VHS kotisivuilla https://kilpailut.vhs.fi
Tulokset
Tulokset julkaistaan VHS kotisivuilla: https://kilpailut.vhs.fi
Palkittavat ja palkintojenjaot
Palkinnot noudetaan pöydältä kunkin sarjan valmistuttua. Erillistä seremoniaa ei järjestetä.
Kolme parasta palkitaan.

Vantaan Hiihtoseura ry
Sarjat ja matka
Hiihtotapa: Vapaa (kaikki sarjat)
N18, N20, NYL

5 km (2 x 2.5 km)

M18, M20, MYL

10 km (4 x 2.5 km)

Yleiset ohjeet
Tiedotus kilpailupaikalla hoidetaan kenttäkuulutuksin. Ilmoitustauluja ei ole
Vastalauseet
Protestiaika kussakin kilpailussa on 15 min. virallisten tulosten julkistamisesta. Protestimaksu
on 100 CHF, eli n. 91 EUR, mikä on maksettava käteisellä kuuluttamoon. Maksu palautetaan,
mikäli protesti hyväksytään.
Hiihtäjän ja järjestäjän vastuut
Hiihtäjillä on vakuutus lisenssin kautta. Jokainen hiihtäjä hiihtää omalla vastuullaan.
Ilmoittautuminen ja osanottomaksut
Ilmoittautuminen Kilmo:n kautta to 21.1 klo 24 mennessä, 25 €, tilille Aktia FI55 4055 1320
0719 82.
Jälki-ilmoittautuneita rajoitetusti, jälki-ilmoittautuneilla kaksinkertainen osanottomaksu.
Ensiapu/Kilpailulääkäri
Ensiapu toimii stadionalueen yhteydessä
Pukuhuoneet ja WC:t
Stadionin huoltorakennuksen alakerrasta löytyvät pukuhuoneet, suihkut ja wc:t vain
urheilijoiden käyttöön.
Voitelutilat
Tässä tapahtumassa ei ole järjestettyjä voitelutiloja.
Kilpaladut ja verryttelyajat
Kisassa hiihdetään Suomen Cupin 2021 2.5 km kisalatua.
https://arkisto.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/21001/cup_21_2-5_km_rata.pdf
Kilpaladuilla voi harjoitella ennen kilpailun alkua, kilpailun alettua vain erillisellä
verryttelyladulla, joka on stadionin eteläpuolella.
Liikenne ja paikoitus
Kilpailijoille on varattu paikoitustiloja kisapaikan läheiseltä kentän parkkipaikalta, paikoitus on
ilmainen
Ravintolat kisapaikalla
Kentän huoltorakennuksessa on kahvilakioski, josta myynti ulos myyntiluukun kautta.
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Paavo Vilminko
Esa Törmä
Juha Savolainen, juha.savolainen(at)vantaa.fi, 040 524 1413
Satu Kalajainen, 040 524 5286

Lisätiedot
Satu Kalajainen, satu.kalajainen@vhs.fi, p. 040 524 5286
Tervetuloa Vantaalle!

