
Kilpailupaikka Peuramaa Ski, kilparinne, Peuramaantie 114, Kirkkonummi

Kilpailusarjat Masters-sarjat N+M: 16–29-vuotiaat, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Lajit Pujottelu (P), kaksi erillistä kilpailua

Kilpailun aikataulu
Perjantai 12.2.
19.00 Joukkueenjohtajien kokous Teams –kokouksena. Kokouksen Teams –linkki

jaetaan Masters Peuramaa Kisainfo WhatsApp -ryhmässä

Lauantai 13.2. Pujottelu  1

7.30 Lipunmyynti aukeaa, hissit aukeavat
7.30 Kilpailutoimisto aukeaa, numeroiden lunastus
8.00 Rataan tutustuminen

8.20 Kilpailun ensimmäinen kierros
9.00 2. kierroksen rataan tutustuminen
9.15 Toinen kierros

Lauantai 13.2. Pujottelu 2

Aikataulu tarkentuu kilpailun aikana, seuraa Masters Peuramaa Kisainfo Whatsapp –ryhmää sekä
kuulutuksia.

10.30 Rataan tutustuminen
10.50 Kilpailun ensimmäinen kierros
11.50 2. kierroksen rataan tutustuminen
12.10 Toinen kierros

13.30 Molempien kilpailujen palkintojenjako maalialueella toisen P-kisan
protestiajan päätyttyä noin puoli tuntia viimeisestä laskijasta.

Ilmoittautumiset Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksut Suomisportissa viimeistään
9.2.2021 klo 12.00.
https://www.suomisport.fi/events/195681ef-e5f1-4d70-aa66-e9b7da34f1ea

Ilmoittautumismaksu 25 € / kilpailu

Jälki-ilmoittautuminen Paikan päällä klo 7.30-7.45 kilpailutoimiston edessä, 50 €/kilpailu.
Maksutapana ainoastaan käteinen.

KILPAILUKUTSU

Onrego Masters Cup
Peuramaa 13.2.2021



Hissiliput Peuramaa Ski lipunmyynti. Kilpailijalippu 25 €. Käytössä SkiData –
lippujärjestelmä.

Kilpailutoimisto Ajanottorakennus. Virallinen ilmoitustaulu sähköisenä
kilpailun Whatsapp –ryhmässä (Masters Peuramaa Kisainfo),
johon liitytään kutsulinkillä
https://chat.whatsapp.com/FRCjLLjE0KbJOfosk6VeCx
tai oheisella QR-koodilla.

Lopputulokset julkaistaan myös Peuramaa
Slalom ry:n  nettisivuilla www.peuramaaslalom.fi/kilpailut

Ruokailu Peuramaan ravintolapalvelut ovat normaalisti kilpailijoiden käytössä.

Tiedustelut ja
lisätietoja

Kilpailunjohtaja Hannu-Pekka Musikka peslapj@gmail.com
puh. +358 40 572 2533

Covid-19 ohjeistus Kilpailu on yleisöltä suljettu. Urheilija, jolla on mahdollisia koronavirustaudin
oireita, ei saa osallistua kilpailuun. Kasvomaskin käyttö on pakollista kaikilla
kilpailutapahtumaan osallistuvilla. Turvavälien (2 m) noudattamisesta on
huolehdittava koko kilpailutapahtuman ajan.

Kilpailussa tulee noudattaa valtakunnallista yleistä sekä SSF:n ja Peuramaa
Slalom ry:n Covid-19 -ohjeistusta.

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulu ja ohjelmamuutoksiin. Kilpailuaikataulu vahvistetaan
joukkueenjohtajien kokouksessa.

Tervetuloa Peuramaalle!



Peuramaa Slalom ry

Covid19 ohjeistus kilpailutoiminnassa 29.1.2021

Noudatamme Covid19 pandemian aikana Suomen viranomaisten säädöksiä ja ohjeita (www.thl.fi) sekä
olympiakomitean ohjeistusta/suositusta
(Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun - Suomen Olympiakomitea)

Tämä ohjeistus on luotu 29.1.2021 voimassa olleen viranomaisohjeistuksen pohjalta, ohjeistusta
päivitetään tilanteen mukaan.

YLEISET OHJEET
-Harjoituksiin ja kilpailuihin tullaan vain terveenä. Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen
suositellaan
- Mikäli urheilijalla/toimitsijalla on oireita ja epäillään tartunnan saamista, niin oireiden arviointi on syytä
tehdä Omaolo- palvelussa (Omaolo) ja tämän jälkeen käydä tarvittaessa koronavirus testissä
-Lievissäkin oireissa jäädään kotiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju-makuaistin muutokset, ripuli tms)
ja mennään tarvittaessa koronatestiin
- Pidä huolta turvaväleistä, (n. 2 metriä hissijono/startti)
- Urheilijoilla ei taukotiloja sisätiloissa, ravintola ei ole taukotila

- Maskin käyttöä suositellaan kaikissa tapauksissa missä etäisyyksien pitäminen on vaikeaa ja aina
sisätiloissa (yli 12-vuotiaat)

Mikäli sinulla todetaan koronavirus kilpailuiden aikana tai parin päivän kuluessa niiden jälkeen, niin ole
myös yhteydessä Peuramaa Slalom ry:n puheenjohtajaan, Hannu-Pekka Musikka 0405722533.

Joukkueenjohtajat ja valmentajat

- Joukkueenjohtajien kokous etänä teams kokouksena
- Koronaohjeistus käydään joukkueenjohtajien kokouksessa läpi ja jojoilla on vastuu käydä koronaohjeistus
joukkueensa kanssa läpi
- Radankatselu tehdään joukkueittain porrastetusti turvavälejä noudattaen
- Kisan numeroliivit jaetaan ulkona

Toimitsijat
- Ajanotto ja kilpailutoimistossa on käytettävä maskia ja sinne pääsy on välttämättömillä henkilöillä
- Kilpailutoimistossa on tarjolla kertakäyttömaskeja ja käsidesiä
- Lähtötorni
- Toimitsijat käyttävät maskia ja tornissa on läsnä vain välttämättömät avustajat/toimitsijat

- Kilpailut ovat yleisöltä suljettuja tilaisuuksia,  huoltajat muistavat huolehtia turvaväleistä ja maskien käyttö
huomioitava


