Suomen cup Taivalkoski
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS
20.11. 2020 SPRINT (P )
Asialista:
1. Avaus, Korona-katsaus.
2. Läsnäolijat - urheilijamäärät
3. Kilpailuorganisaatio.
4. Tuomarineuvosto.
5. Lähtölistojen tarkistus.
6. Hiihtostadion ja kilpailuareena. Sprint -rata Radan kunnostus.
7. Suksien testaus, harjoittelu, verryttelyt.
8. Kilpailuohjelma
9. Aika-ajot ja erävaiheet –protokolla.
10. Sääennuste
11. Korona-info
12. TD:n puheenvuoro.
13. Kokouksen päätös.
2.. Läsnäolijat
Seurojen edustus Paikalla ja Teamsin välityksellä yhteensä 16 osanottajaa
Kilpailuun Ilmoittautuneet: Naisten sarja 73 urheilijaa, miehet 111 urheilijaa
3..KILPAILUORGANISAATIO
Kilpailunjohtaja: Matti Tyni
Race Director: Hannu Koivusalo
Kilpailusihteeri: Aino-Leena Lumpus
Kisakanslia: Riitta Hurtig
Tiedotus / media: Heidi Lehikoinen, Petri Voutilainen
Tulospalvelu: Pro-timing
Stadion / rakentaminen / talkoolaiset: Mauri Rokolampi
Ratamestari: Taisto Pitkänen
Kuulutus: Aki Tuovinen / Aki Pajunoja
Ensiapu: SPR – Taivalkoski
4..TUOMARINEUVOSTO
TD Antti Leppävuori
TD Ass Jukka Tahkola
juryn jäsen sprintti Pinja Ojanen
kilpailunjohtaja Matti Tyni
5..LÄHTÖLISTOJEN TARKISTUS LÄHTÖJÄRJESTYS ( 4 ryhmää + jälki-ilmoittautuneet.)
NAISET MIEHET (Fis sprint top 20, FIS sprint, FIS dis, ei pisteitä). 1. ja 4. ryhmät – arvottu
https://www.extime.fi/kisasivut/2021_013_taivalkoski_sprintinll.htm
Ei muutoksia, poisjääntejä on muutamia tähän mennessä.
6.. Hiihtostadion ja kilpailuareena. Sprint -rata, Radan kunnostus.
(kartat) https://www.hiihtoliitto.fi/suomen-cup/taivalkoski/latu-ja-stadionaluekartat/
Alueet, joilla askellusta voi käyttää on merkitty radalle sinisin havutuksin.

Rata kunnostetaan lauantaina aamuyöstä ennen kilpailua.
Stadionalueella olevat myyntipisteet ovat ulkona, sisällä on kuitenkin kahviomyynti, josta voi
käydä ostamassa esim pyttipannu ja makkaralipukkeet. Ruokailut toivotaan suoritettavan
ulkona.
7. Suksien testaus, harjoittelu, verryttelyt.
Alue suksitestaukseen ja harjoitteluun on maaliintuloalueen välittömässä läheisyydessä
oleva ladunpätkä, jossa on mm ylä/alamäki. Rata merkitään siten, että sitä voi hiihtää
molempiin suuntiin.
8. Kilpailuohjelma
Lauantain aikataulu
10.00 - 10.27 Aika-ajo (Naiset)
10.40 - 11.13 Aika-ajo (Miehet)
11.30/11.45 Erävaiheen kilpailunumeroiden jako
12.30 - 12.52 Naiset alkuerät ( 5 kpl)
12.27 - 13.17 Miehet alkuerät ( 5 kpl)
13.22 & 13.27.30 Naiset välierät
13.33 & 13.38 Miehet välierät
13.45
Naiset FINAALI
13.53
Miehet FINAALI
14.10
Kukitukset / palkintojenjako
9. Aika-ajot ja erävaiheet –protokolla.
Kisaohjeesta poiketen transponderit kerätään aika-ajojen jälkeen pois ja erävaiheeseen
selvinneet saavat uudet tranponderit. Samoin toimitaan kilpailunumeroiden kanssa. Uudet
numerolaput voi hakea kisakansliasta heti aika-ajon tulosten tultua viralliseksi noin klo 11.45
alkaen.
10. Sääennuste
https://www.foreca.fi/Finland/Taivalkoski/details/20201121
Kilpailupäivälle on luvattu pakkaskeliä n. 5-10 astettaja tuulta noin 3 m/s..
11. Korona-info
.Osallistu tapahtumaan ainoastaan terveenä
.Tapahtumaan ei oteta yleisöä viranomaissuositusten mukaisesti
.Noudata niin valtakunnallisia, alueellisia kuin järjestäjän ohjeita turvaväleistä, maskien
käytöstä sekä hyvää käsihygieniaa käyttäessäsi tapahtuma-alueen palveluja kuten
sosiaalitiloja, myyntipisteitä ja vieraillessasi esim kilpailukansliassa
· Pyrimme minimoimaan ilmoitustauluille kokoontumiset: seuraa tulospalvelua sekä muuta
kilpailutiedotusta ensisijassa Suomen Cup -sivustojen kautta internetissä tai stadionalueen
näytöiltä, emme siis julkaise lähtölistoja tai tuloksia Monitoimitalon ilmoitustaululla
· Joukkueenjohtajien kokouksissa jaetaan tapahtumaan liittyvää tietoa myös koronan osalta,
liitämme kokousmuistiot Suomen Cupin -nettisivulle kokousten jälkeen
· Seuraa stadionalueen kuulutuksia mahdollisen lisäinformaation osalta, päivitämme
tiedotuksia myös tapahtumasivulle
12. TD:n puheenvuoro.

Latu ajetaan aamuyöllä. Lähdössä kuusi latua, aika-ajoa varten on seitsemäs latu joka on
lähinnä Monitoimitaloa. Latujen määrä muuttuu ylämäessä ensin neljäksi ja sitten kolmeksi
ja havuttamattomia osuuksia lukuunottamatta latuja on radalla kolme,loppusuoraa
edeltävältä nyppylältä on neljä latua maaliin.
Pitkään laskuun tehdään latulinja ideaalireitille.
Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisun jälkeen.
Keskustelussa esille tullutta:
koska alueella on vähän sisätiloja ja turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, kisasta karsiutuneita
pyydetään poistumaan mahdollisista sisätiloista pikaisesti, jotta jatkoon päässeet voivat
hetken aikaa viettää tuulelta suojassa lämpimässä ennen erävaihetta. Muistutettiin, että
kilpailijoilla on myös käytössä lähtö- ja maalialueella oleva huoltoteltta.
13. Kokouksen päätös.
Kilpailunjohtaja Matti Tyni päätti kokoontumisen kello 18.27.
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