
  
 

Arvoisa kilpailija / kisajärjestelyihin osallistuja   
 
  

PEPEN TEMPO GOES BIANCHI CUP 

2.6.2020 ALKAEN KLO 18:30 

SOTUNGINTIE, Sotungin Koulu kilpailukeskuksena ja lähtöpaikkana    

Tässä on käytännön neuvoja liittyen kisa-alueella toimimiseen     

 
0 Kilpailu on avoin kaikille ikä/osallistujaluokille. Kilpailua ei saa ajaa aika-ajopyörällä, 

eikä pyörässä saa olla kiinni aika-ajotankoa tai levykiekkoa. Tempohaalari ja/tai 

tempokypärä on sallittuja. Tuomarit tekevät oman harkintansa mukaisesti päätöksiä 

kaluston säännönmukaisuudesta ja mm. välitysrajoitusten noudattamisesta (junnuluokat).  
1 Kilpailuun pääsee osallistumaan vain ennakkoilmoittautuneet ja ennakkoon 

maksaneet osallistujat. Tämä johtuu erityisjärjestelyistä liittyen Koronaepidemian 

ehkäisemiseen. Emme pysty turvallisesti järjestämään paikan päällä tapahtuvia 

ilmoittautumisia ja maksujen vastaanottamisia.   
2 Sotungin koulun ja hiihtostadionin parkkipaikka toimii tapahtuma-alueena. 

Ensisijaisesti suosittelemme tulemaan paikalle pyörällä, ja vasta toissijaisesti autolla. 

Alueella on kuitenkin hyvin parkkitilaa. Tapahtuma-alueelle voi parkeerata auton ja pitää 

omaa "leiriä" ennen/jälkeen oman lähdön. Tilaa on runsaasti joten väentungosta ei pitäisi 

syntyä.   
3 Pyrimme tekemään järjestelyt niin, että paikalle ei muodostu isoja osallistujamassoja tai 

pitkiä jonoja. Tämän vuoksi noudata seuraavia ohjeita  
3

a 

Saavu paikalle noin 30-40min ennen omaa lähtöaikaasi, älä tule turhan aikaisin 
paikan päälle. Nouda kisanumero ja valmistele itsesi ajokuntoon itsenäisesti. Jos on jonoa, 

pidä etäisyyttä muihin 2m. Kisanumerot ovat noudettavissa telttakatoksesta lähtöpaikan 

läheisyydestä.   
3

b 

Lämmittely voidaan tehdä joko rullilla tai trainerilla tai lähialueen teillä kuitenkin niin, että et 

lämmittele kisa-alueella (Sotungintie) etkä näin häiritse kilpailun kulkua.  
3

c 

Savu lähtöpaikalle 5 min ennen omaa lähtöaikaasi. Pidä jatkuvasti 2m etäisyys muihin 

kilpailijoihin ja ihmisiin.  
3

d 

Lähtö tapahtuu lähtötelineeltä, jonka kaide/tuki desinfioidaan aina jokaisen lähtijän jälkeen.  

 
3

e 

Aja kisa normaalisti (kovaa!!!). 

 
3f Saavuttuasi maaliin, siirry pois maalialueelta ja kisareitiltä välittömästi. Hoida 

mahdollinen jäähdyttely itsenäisesti joko lähialueen teillä tai rullilla/trainerilla.   
3

g 

Tämän jälkeen pyydämme kaikkia kilpailijoita poistumaan kisa-alueelta 
mahdollisimman ripeästi. Tämä on tärkeää, että kilpailijat eivät jää alueelle 

muodostamaan ryhmiä ja näin vaarantamaan näitä turvaamistoimenpiteitä.   
3

h 

Kilpailun tulokset julkaistaan jälkeenpäin CCH:n nettisivuilla, tuloksia ei anneta 

maali/lähtöpaikalla. Myöskään palkintoseremoniaa ei paikan päällä järjestetä.   
4 Paikan päällä kysymyksiin vastaa kilpailun johtaja Jaakko Antikainen sekä mukana olevat 

toimitsijat (Jaakon puhelin: 050-3488996).  
5 Lähtölistat lähtöaikoineen julkaistaan maanantaina klo 22 mennessä CCH:n 

nettisivulla https://www.cch.fi/pepebianchi 

Katso oma lähtöaikasi etukäteen ja saavu sen mukaisesti paikan päälle. 
  



  
 

 6 Jos myöhästyt omasta lähötajastasi, sinulle voidaan mahdollisuuksien puitteissa katsoa 

mahdollisuus ajaa oma lähtösi heti aikataulutettujen lähtöjen jälkeen (viimeisenä). Emme 

kuitenkaan voi taata että tämä onnistuu. Ole yhteydessä kilpailun johtajaan tai toimitsijoihin 

numeroiden luovutuspaikalla.   
7 Mikäli sinulla on mitään hengitystieoireita, tai edes epäilet että olet sairastumassa 

ÄLÄ TULE PAIKALLE. Ilmoita tästä kilpailun johtajalle tekstiviestitse. Sairastapauksissa 

hyvitämme osallistumismaksun sinulle takaisin.   
8 Pidä huolta itsenäisesti hyvästä hygieniasta; pidä kädet puhtaana ja mielellään varaa 

mukaasi myös omaa käsidesiä tai muuta vastaavaa. Pidä sopiva turvaetäisyys 
muihin ihmisiin, malttia jonotustilanteisiin, aivastettaessa peitettävä suu 
kyynärtaipeella tai nenäliinalla.  

 


