OHJEITA URHEILIJOILLE, VALMENTAJILLE JA HUOLTAJILLE:

Lappeenrannan Urheilumiehet ry toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi siniselle Kimpiselle Marskin kisoihin lauantaina 8.6.2019
HUOMATTAVAA ON! Kimpisen stadionilla ovat käynnissä Kalevan kisoihin 1.-4.8 liittyvät
rakennus ja muutostyöt, joka aiheuttaa kenttälajien osalta muutoksia suorituspaikkoihin.
Miesten kiekkokilpailu järjestetään Kirkkolahden kentällä. Alakenttä sijaitsee Ainonkadun
pohjoispuolella lähellä Myllysaaren uimarantaa. Siirtymismatka Stadionilta kävellen on
noin 600m. Myllysaaren parkkialueella on rajallinen määrä tilaa urheilijoiden ajoneuvoille.
Autolla siirryttäessä Kimpisenkatua Ainonkadulle ja Myllysaaren ohi Kirkkolahden kentälle.

Naisten kuulakilpailu voidaan järjestää normaalisti Kimpisen kentällä.
Keihäskilpailut käydään aikataulun mukaisesti Seiväshyppypaikalla sijaitsevalla varapaikalla.
Kilpailun aikataulu on julkaistu LUM:n verkkosivuilla ja se löytyy myös Kimpisen kentän ilmoitustauluilta ja pukeutumistiloista.
Paikoitus
Kimpisen kenttäalueen pysäköintitilat ovat rajalliset. Lappeenrannan urheilutalon parkkipaikalta löytyy kohtuullisesti maksutonta parkkitilaa tilaa kävelymatkan päästä Urheilustadionia. Keskustassa on useita parkkihalleja, joissa pysäköinti on omakustanteinen.
Kisakanslia
Sijaitsee Kimpisen kentällä lähellä kentän pääsisäänkäyntiä, kilpailukanslian edessä kentän ulkopuolella on teltta, jossa osanotot varmistetaan ja sieltä jaetaan myös kilpailunumerot. Osanoton varmistus on tehtävä viimeistään 60 min ennen lajin alkua.
Kilpailutoimisto aukeaa lauantaina 8.6.2019 klo 09.30

Välinetarkastus: Välinetarkastukset suoritetaan Kimpisen pohjoispään välinevarastossa,
seipäät tarkastetaan ennen kilpailun alkua suorituspaikalla.
Välinetarkastuspiste avataan 8.6.2019 klo 11.30
Kilpailunumerot
Kilpailunumerot jaetaan osanoton varmistuksen yhteydessä. Kilpailun jälkeen numerot tulee palauttaa kilpailutoimiston ulkopuolella olevaan koriin.
Verryttelyalueet
Stadionin lähimaastot ja pururata. (meno 100m lähtöpaikalta alakenttää kohti)

Oleskelu kentällä
Kentällä saavat oleskella vain kilpailuvuorossa olevat ja kilpailuun valmistautuvat urheilijat
ja toimitsijat. Kilpailussa ei ole käytössä Call roomia. Urheilija huolehtii itse suorituspaikalle
siirtymisestä vaarantamatta käynnissä olevia lajeja. Urheilijat poistuvat kentältä maalisuoran jatkeella olevasta portista Mixed Zonen kautta.
Pukeutuminen ja suihkut
Miesten pukuhuone sijaitsee A4 katsomon alla, käynti remontin takia A3 jaA4 katsomon
välistä. Naisten pukuhuone A1-katsomon alla (maalin kohdalla).
Ilmoitustaulut
Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kentän ulkopuolella A1- ja A2- katsomon välissä
Tulokset
Tulokset löytyvät virallisen tulostaulun lisäksi reaaliajassa netissä osoitteessa:

Palkintojen jaot:
Palkinnot jaetaan ainoastaan juniorisarjojen kolmelle parhaalle.
Ensiapu
Ensiapu päivystää kentällä koko kisojen ajan. Ensiavun hoitopiste sijaitsee A3 ja A4 katsomon välissä.
Doping-testaus
Suomen Antidoping toimikunta (ADT ry.) saattaa tehdä testejä kilpailujen aikana.
Vastalauseet
Kirjallinen vastalause voidaan jättää kisakansliaan tuomarineuvoston käsiteltäväksi 50€
protestimaksua vastaan 30 minuutin kuluessa siitä, kun lajin tulokset ovat tulleet viralliselle
ilmoitustaululle. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

Lehdistö
Lehdistökatsomo ja työskentelytilat sijaitsevat A1-katsomossa. Työskentelytilassa jaetaan
tarvittaessa photo-liivi, joka oikeuttaa kuvaamiseen kentällä ja työskentelyyn Mixed zonealueella.

Yhteystiedot
Kilpailunjohtaja Ari Jussila

+358 40 8475738

LUM toimisto

+358 5 4150606

