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Talkoolaisia tarvitaan! Muista myös JV-kertauskurssi (ilm. viim. ma 17.8.2020)
Kontiolahden Urheilijat ry – talkoo <talkoo@kontiolahtibiathlon.com>
pe 14.8.2020 12.38

Hei!
Pikkuhiljaa stadionilta suunnataan katseita
tulevaan kauteen. Maailmancupin järjestelyt
ovat käynnissä ja pari viikkoa ennen mc-kisoja
kenraaliharjoituksena järjestetään jo paikoilleen
vakiintunut ampumahiihdon GP-kilpailu.
Yllämainittujen tapahtumien osalta lisätietoa on tulossa
talkoolaisille vielä tämän viikon aikana – laitetaan kirje jakoon heti,
kun saadaan varmistuksia muutamiin tällä hetkellä mieltä
askarruttaviin kysymyksiin kisojen tiimoilta.

Ennen kuin katseet täysin käännetään
marraskuun järjestelyihin, meillä tapahtuu
seuraavasti:
Jaama Run -juoksutapahtuma la 22.8.2020 hieman
laajennettuna versiona – erilaista
ulkoliikuntamahdollisuutta, tuote- ja laite-esittelyjä,
ruokailua, lastenmaailma keppihevosratoineen jne.
Ampumajuoksun SM-kilpailut 4.–6.9.2020, sarjat
N/M13-80, alustavasti kohdistukset alkavat aamuisin klo
10 ja kisat klo 11. Paikalle odotetaan satoja kilpailijoita
niin, että perjantaina ratkaistaan viestit, lauantaina
pikamatkat ja sunnuntaina normaalimatkat
Kertauskurssi järjestyksenvalvojille la 22.8.2020 klo 9–
17, (n. 10 paikkaa vapaana):
järjestäjä: Pokali
paikka: Itä-Suomen liikuntaopisto (Länsikatu 15,
Joensuu)
kurssin hinta: 95 €/hlö - jos kortillinen jv osallistuu
MC11/2020 järjestyksenvalvontaan, kurssin
maksaa Kontu
ilmoittautumiset pikaisesti, viim. ma 17.8.2020
Tiinalle:
puh. 0400 625 640
talkoo@kontiolahtibiathlon.com

Ylläoleviin tapahtumiin kyselenkin nyt talkoolaisia – Jaama Runissa
tekemistä on mm. ravintolapalveluissa, esivalmisteluissa,
kilpailijoiden huollossa sekä alueen eri toimintapisteissä
halukkuuden mukaan.
Ampumajuoksun SM-kilpailuihin talkoolaisia tarvitaan mm.
ampumapenkalle, tulospalveluun, lähtö-maalialueelle,
ravintolapalveluihin ja radoille - käytännössä tehtäviä löytyy siinä
missä ampumahiihtokilpailuistakin.

Mikäli halukkuutta ja mahdollisuutta tulla talkoolaiseksi löytyy,
ota yhteyttä:
sähköpostitse talkoo@kontiolahtibiathlon.com tai
soittele 0400 625 640/Tiina

Koronavirusasiassa seuraamme viranomaisohjeita jatkuvasti ja
toimimme niiden mukaisesti. Sairaana tai oireisena paikalle ei
tule saapua, samoin tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan
riskialueilta saapuvien matkailijoiden tulee olla ensin 14vrk
karanteenissa. Kilpailuiden ja tapahtumien aikana hygieniasta
pidetään huolta korostetusti, tilat ovat väljät ja turvavälien
pitämiseen kiinnitetään huomiota. Käsienpesupaikkoja ja
desinfektiopisteitä löytyy alueelta runsaasti. THL:n tämän
hetkisen ohjeistuksen mukaan riskiryhmiin kuuluvien tulisi
kuitenkin välttää yleisötapahtumiin osallistumista.

Toimistolta terveisin,
Tiina Savolainen
Vapaaehtoiskoordinaattori
+358 400 625 640
talkoo@kontiolahtibiathlon.com
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