Urheilijainfo Joensuu Motonet GP 2021
Harjoittelu ja verryttely Mehtimäen urheilukeskuksessa
● Yleisurheilukenttä (Keskusurheilukenttä, Mehtimäenaukio 2)
●

Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali
-

●

Areena on auki 9-20.30 päivittäin

Heittoja pääsee harjoittelemaan Joensuu Areenassa, jossa on heittopressu

Majoitus sovituille urheilijoille
Greenstar (Torikatu 16)
●

Aamiainen klo 7.00-9.00

●

Hotellin vastaanotto avoinna ma-pe klo 07.00–20.00.

●

Check-out klo 12:00

●

Muistathan palauttaa huoneen avaimen!

●

Jos saavut hotellille 20:00 jälkeen, ilmoittaisitteko tästä hyvissä ajoin etukäteen p. 050 3622957.

●

Kisatoimisto palvelee Greenstarilla maanantaista tiistaihin (8-20) sekä keskiviikkoaamuna klo
10:00 saakka. Kisatoimisto siirtyy Joensuu Areenaan keskiviikkona ja on toiminnassa klo 12:00
alkaen.

Ruokailu sovituille urheilijoille
Lounas ja päivällinen tarjotaan hotellin omassa ravintolassa osoitteessa Torikatu 16.
Lounas on tarjolla tiistaina klo 11-13.30 ja keskiviikkona klo 12-15.
Päivällinen on tarjolla tiistaina klo 18-21 ja keskiviikkona klo 20-22.30.

Lähimmät ruokakaupat ovat Citymarket Joensuu Keskusta (Kauppakatu 16) sekä S-market Rantakatu
(Rantakatu 19).

KISAPÄIVÄNÄ

Osallistumisen varmistaminen
●

Kisatoimistossa Joensuu Areenan ala-aulassa keskiviikkona klo 12.00-20.00

●

Osallistuminen tulee varmistaa 60 min ennen lajin alkua.

●

Kilpailunumeron saa kisatoimistosta. Kun saat kilpailunumerosi, varmistat osallistumisesi. Jos
osallistut useampaan lajiin, saat eri kilpailunumeron joka lajiin eri kuoressa. Kilpailunumero tulee
laittaa eteen ja taakse.
•

Kilpailijan kuoressa on valmentajalle valmentajapassi.

Punnitus
Punnitus sijaitsee Joensuu Areenan ala-aulassa. Omat välineet punnitukseen viimeistään 75 min ennen oman
lajin alkua.

Rimankorotukset
N korkeus 172-177-182-185-188-191-+2cm
M seiväs 487-502-517-527-537-547-557-567-572Doping-testaus
Doping-testaus sijaitsee Joensuu Areenan ala-aulassa Voitto-salissa.

Calling
Urheilijat kokoontuvat urheilukentän katsomon alakerrassa sijaitsevaan calling roomiin ennen lajin alkua.
Urheilijat eivät saa mennä kentälle yksin. Kilpailun aikana elektronisten laitteiden käyttö on kielletty ja näiden
laitteiden tulee pysyä laukussa. Urheilijat kulkevat kentältä pois suorituksensa jälkeen mixed zonen kautta,
joka sijaitsee maalin kohdalla.
Pituus- ja kolmiloikkavalmentajille on varattu valmentajapaikkoja hyppypaikan läheisyyteen.

Palkintorahat ja matkakorvaukset
Suomalaisten palkintorahat maksetaan suoraan SUL:n urheilijarahastoon 30 päivän kuluessa kilpailusta.

Yhteystiedot
Pääsihteeri
Tuomo Lehtinen
+358 40 774 0403
tuomo.lehtinen(at)katajayu.fi

Majoitus, kuljetukset:
Heli Aalto
+358 50 362 2957
joensuugames(at)gmail.com

Kilpailunjohto:
Kilpailunjohto:
Kilpailunjohtaja
Kimmo Hyppönen
+358 50 325 2584
kimmohypponen@hotmail.com

Ylituomari
Olli Toivola
+358 45 271 8450
olli.toivola(at)gmail.com

