
Välkommen till Pargas
på CTIF Finska
mästerskap 2.10.2021!

Ankomstdirektiv
Adressen till sportplanen är Pajbackavägen 5 och adressen till Brankis där lunchen serveras
är Köpmansgatan 1 (se bifogad karta för närmare instruktioner)
Lagets ledare anmäler sitt lag vid kiosken, där de tävlandes namn och ålder kontrolleras.
Bilen lämnas utanför stenporten på parkeringen.
På området finns en liten kiosk (kaffe, bulle, godis, limsa), endast kontantbetalning.

Tävlingen

Fyra lag har anmält sig: Åbo, Nummela, St.Karins och Pargas. Eftersom coronapandemin
har förorsakat utmaningar med träning, så har vi bestämt att vi satsar tid på träning och delar
upp tävlingarna så att stafettlöpningen sker på förmiddagen och redskapsbanan sker på
eftermiddagen. Uppdelat så här så får ungdomarna koncentrera sig på en sak åt gången och
får mera tid för träning. Det finns två redskapsbanor, den ena lite bristfällig, därför tränar alla
lag turvis på båda banorna.

Tidtabellen:

9.00 Ankomst och anmälan
9.30 Gemensam tid att gå igenom löpbanan, lagen skilt för sig, men på samma bana
10.00 Löpbana Turku
10.15 Löpbana Nummela
10.30 Löpbana St.Karins
10.45 Löpbana Pargas
11.00 Tävlingar, startordningen lottas ut av domare på plats
11.30 Lunch i Brankis
12.30 Redskap bana 1 -Turku, bana 2 - St. Karins
13.00 Redskap bana 1 - Nummela, bana 2 Pargas
13.30 Redskap bana 1 - St.Karins, bana 2 - Turku
14.00 Redskap bana 1 - Pargas, bana 2 - Nummela
14.30 Tävlingar
15.30 (?) Prisutdelning, genast efter att resultaten är klara



Coronadirektiv

Då vi rör oss ute på tävlingsplanen, har vi möjlighet att hålla avstånd. Här blir det viktigt för
alla att sitt eget ansvar och se till säkerhetsavståndet. Maskanvändning är såklart tillåtet,
men utomhus inget krav. Alla lag håller sig i egna grupper, vi blandar inte lagen och kommer
inte för nära varandra. Domarna på planen håller tillräckligt avstånd till tävlingsdeltagare i
alla situationer där det är möjligt. Möjlighet till handtvätt och användning av
handdesinfektionsmedel finns. Under prisutdelningen blir det inga kramar eller handslag.
Stora gruppfoton tas inte, utan foton tas enbart i med sitt eget lag. Vi respekterar de olika
brandkårernas interna rekommendationer och laget själv är ansvarig för att följa dessa.

Inomhus är vi enbart under lunchen. Utrymmet är stort och borden kommer att placeras så
att varje lag har sitt eget 12-personers bord, med avstånd till övriga. Domare och
funktionärer använder en egen del av salen. Då man kommer in, tvättar man händerna på
toaletten som finns på höger sidan innanför dörren. Ett lag kommer in i gången och tar mat
åt sig. Mellan lagen byts slevarna. Här är det viktigt att lagen inte trängs på en gång, väntar
på lite avstånd. Möjlighet att sitta ensam vid bordet finns.

Frågor? - ta kontakt

Camilla Rautanen camilla.rautanen@abbf.fi tel. 0405296282

Välkommen till Pargas!!


