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Saapumisohje

Urheilukentän osoite on Pajbakantie 5 ja lounasta syödään palokunnantalolla - osoite on
Kauppiaskatu 1 (lisätietoja liitteenä olevassa kartassa)
Joukkueen johtaja rekisteröi joukkueensa kioskin lähettyvillä, jossa tarkistetaan kilpailijoiden
nimet ja iät. Auto jätetään parkkipaikalle kiviportin ulkopuolelle.
Alueella on pieni kioski (kahvi, pulla, makeiset, limsa), vain käteismaksu.

Kilpailut

Neljä joukkuetta on ilmoittautunut: Turku, Nummela, Kaarina ja Parainen. Koska
koronapandemia on aiheuttanut haasteita harjoittelussa, olemme päättäneet satsata
enemmän aikaa harjoitteluun ja jakaa kilpailut siten, että viestiä harjoitellaan ja kilpaillaan
aamulla ja kalustokilpailut iltapäivällä. Näin nuoret voivat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan
ja saada enemmän aikaa harjoitteluun. Kalustoratoja on kaksi, toinen mahdollisesti hieman
puutteellinen, joten kaikki joukkueet harjoittelevat vuorotellen molemmilla radoilla.

Aikataulu:

9.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen
9.30 Yhteistä aikaa käydä viestiradan läpi, joukkueet erikseen, mutta samalla radalla,
samaan aikaan
10.00 Turun joukkue viestiradalla
10.15 Nummelan joukkue viestiradalla
10.30 Kaarinan joukkue viestiradalla
10.45 Paraisten joukkue viestiradalla
11.00 Kilpailut, tuomaristo arpoo lähtöjärjestyksen paikan päällä
11.30 Lounas palokunnantalolla
12.30 Kalustorata 1 -Turku, kalustorata 2 - Kaarina
13.00 Kalustorata 1 - Nummela, kalustorata 2 - Parainen
13.30 Kalustorata 1 - Kaarina, kalustorata 2 - Turku
14.00 Kalustorata 1 - Parainen, kalustorata 2 - Nummela
14.30 Kilpailut
15.30 (?) Palkintojen jako heti tulosten valmistuttua



Koronaohjeita

Kilpailukentällä on mahdollisuus pitää etäisyyttä. Tässä on tärkeää, että jokainen osallistuja
ottaa vastuunsa ja varmistaa turvaetäisyyden. Maskin käyttö on tietysti sallittu, mutta ulkona
ei vaadita. Kaikki joukkueet pysyvät omissa ryhmissään, emme sekoita joukkueita, emmekä
ole liian lähellä toisiamme. Tuomarit pitävät riittävän etäisyyden kilpailun osallistujiin kaikissa
tilanteissa mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuus käsien pesuun ja käsidesiin on.
Palkintojenjakotilaisuuden aikana ei halata tai kätellä. Suuria ryhmäkuvia ei oteta, mutta
kuvia omasta joukkueesta voi tietysti ottaa. Kunnioitamme palokuntien sisäisiä suosituksia ja
joukkueet ovat itse vastuussa niiden noudattamisesta.

Olemme sisätiloissa vain lounaan aikana. Tila on iso ja pöydät sijoitetaan siten, että
jokaisella joukkueella on oma 12 hengen pöytä, kaukana muista. Tuomarit ja toimihenkilöt
syövät omalla alueella. Ovien sisäpuolelta löytyy vessat, missä pestään kädet. Yksi joukkue
kerrallaan ottaa ruokaa. Joukkueiden välillä vaihdetaan ottimia. Tässä on tärkeää, että
annetaan yhden joukkueen ottaa ruokaa rauhassa ja odotellaan pienen matkan päässä.
Mahdollisuus istua yksin pöydässä järjestyy.

Kysymyksiä? - ota yhteyttä

Camilla Rautanen camilla.rautanen@abbf.fi puh 0405296282
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