TUL:n veteraanien petankkimestaruuskilpailut 8.-9.6.2021 info
Paikka:
Jynkän koulun kenttä, Maitotie 2, 70780 Kuopio
Aikataulu:
ti 8.6.2021 klo 13.00 -> Alkulohkot (harjoittelemaan pääsee klo 12.00 alkaen)
ke 9.6.2021 klo 9.00 -> Jatkopelit
Sarjat ja pelimuoto:
Miesveteraanien trippeli (VT), kolme pelaajaa, myös naisilla mahdollisuus pelata tässä sarjassa.
Naisveteraanien duppeli (VND), kaksi pelaajaa.
Osanotto-oikeus vuonna 1971 tai aikaisemmin syntyneillä TUL:n jäsenseurojen jäsenillä sekä Eläkeläiset
ry:n ja Eläkkeensaajat ry:n jäsenillä.
Pelaajien suositellaan käyttävän joukkueittain yhtenäisiä pelipaitoja.
Ruokailumahdollisuudet:
Ruokailla voi omatoimisesti kylpylähotelli Rauhalahdessa (lounas tarjolla klo 11.30–15.00 ja päivällinen klo
17.00–21.00, À la carte -annoksia klo 11.30–22.00).
Ruokailumahdollisuus myös pelikentän läheisyydessä (alle 5 min kävelymatka), ravintola Käskynkkä,
osoitteessa Soikkokuja 12, Kuopio.
Kauppa Sale Jynkkä, pelikentän läheisyydessä, osoitteessa Maitotie 3, Kuopio.
Suosittelemme ottamaan myös omia eväitä ja juotavaa mukaan. Tapahtumapaikalla ei ole kioskia.
Saapuminen:
Suosittelemme saapumaan pelikentän läheisyyteen kimppakyydein (huomioiden koronaohjeistukset), koska
parkkipaikkoja on rajallinen määrä koulun alueella. Lisää parkkitilaa on mm. Sale Jynkän ja ravintola
KäsKynkän ympäristössä.
Maksu:
10 €/pelaaja, maksetaan 6.6.2021 mennessä tilille:
TUL:n Savon piiri ry, FI41 2051 1800 0465 02
Viestikenttään joukkueen nimi.
Muuta:
Suosittelemme varautumaan muuttuviin sääolosuhteisiin, kannattaa ottaa mukaan niin sateenpitävää
vaatetta kuin varautua suojautumaan helteiltä. Kentän yhteydessä on WC-tilat sekä vesipiste, jossa voi
täyttää mm. omaa vesipulloa.
Pelikentän läheisyydessä on ensiapupiste.
Jokaisen tulee noudattaa liitteenä olevia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:
Johanna Nekkonen, p. 050 344 8270, johanna.nekkonen@tul.fi

Tervetuloa kisoihin!

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

1.6.2021

Jokaisen kilpailijan, toimitsijan, huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on
noudatettava viranomaisten antamia yleisiä-, sekä alla olevia järjestäjän antamia ohjeita
COVID-19-tartuntariskin minimoimiseksi.
1. Tule paikalle vain terveenä.
2. Pidä 1–2 metrin turvaväli toisiin henkilöihin/seurueisiin tapahtumapaikalla. Seurueella tarkoitetaan tässä
kohtaan samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä.
Järjestäjä seuraa turvavälien toteutumista tapahtumaan osallistuvien joukossa ja ohjeistaa tarvittaessa.
3. Käytä kasvomaskia, mikäli et voi pitää turvaväliä. Maskia suositellaan käytettävän erityisesti sisätiloissa
(WC-tilat).
4.Järjestäjä ei tarjoa kasvomaskeja kilpailijoille. Varaa mukaan riittävästi omia.
5. Huolehdi oma-aloitteisesti hyvästä käsihygieniasta. Kilpailukeskuksessa on käsidesiä tarjolla ja
käsienpesumahdollisuus WC-tilojen yhteydessä.
6. Pelaajat huolehtivat itse joukkueidensa pelivälineiden puhtaudesta.
7. Pyri olemaan kilpailukentällä vain tarvittava aika.
8. Vain pelivuorossa olevat henkilöt ovat kentällä. Pelivuoroaan odottavat henkilöt oleilevat kentän
ulkopuolella.
9.Tulostaulun läheisyydessä huolehditaan turvaväleistä. Käy katsomassa tuloksia silloin, kun siellä on tilaa.
10.Palkinnot noudetaan järjestäjän osoittamasta paikasta finaalien jälkeen.
11. Kilpailun toimihenkilöt käyttävät tarpeen mukaan järjestäjän antamaa kasvomaskia hoitaessaan tehtäviä
tapahtumapaikalla.
12. Kilpailijoita suositellaan käyttämään ovia eväitä. Vesipiste on tarjolla.
13.Yleisöä ei oteta paikalle.

