Terveysturvallisuuden hallinta Alahärmän Kisan, Kauhavan Wisan ja
Kortesjärven Järvi-Veikkojen järjestämässä ETELÄ-POHJANMAAN JA
POHJANMAAN SUUNNISTUKSEN MAAKUNTA- JA NUORISOVIESTISSÄ
Yliviitalan liikuntakeskuksessa sunnuntaina 29.8.2021
Yleistä kilpailusta
-

-

Alahärmän Kisa, Kauhavan Wisa ja Kortesjärven Järvi-Veikotn järjestävät viestisuunnistuskilpailun.
Osanottajia arvioidaan saapuvan yhteensä noin 300 henkilöä. Lisäksi järjestäjien puolelta on
paikalla noin 50 henkilöä.
Kilpailu on jaettu ajallisesti kahteen erilliseen osaan:
10.00 nuorisoviesti
11.30 maakuntaviesti
Kilpailujen aikatauluttaminen pyritään järjestämään niin, että lähdössä, maastossa, vaihtoalueella,
maalissa ja paikoitusalueella tapahtuu mahdollisimman vähän lähikontakteja.
Kilpailijoiden ohjeistus ja informoiminen tapahtuvat pääasiassa kilpailujen nettisivujen sekä
kenttäkuulutuksen avulla.
Kilpailukeskuksessa korona-ajan ohjeistuksista kuulutetaan säännöllisesti.
Toimitsijoiden etäisyydet kilpailijoihin nähden rajataan tarvittavin osin aidoin, lippusiimoin tai
muoviseinin.
Tulospalvelu ja leiman tarkastus ovat väljissä teltoissa, jolloin kilpailijat eivät pääse lähikontaktiin
toimitsijoiden kanssa.
Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta pelastussuunnitelma.
Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaavana henkilönä toimii Juha Laasanen

Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja -periaatteet
-

-

-

Kauhavan Wisan kilpailusivuilla www.kauwisuunnistus.fi on ennen kilpailuja nähtävillä
kilpailuohjeet sekä mahdolliset viranomaisten ohjeistukset ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja
toimitsija ovat velvollisia noudattamaan.
Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien sekä viranomaisten antamia
turvallisuusohjeita.
Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden
lähikontaktit minimoidaan.
Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.
Koronavilkku-sovelluksen käyttöä suositellaan.
Yhteiskyytejä ei suositella.
Paikoitusalueille pysäköidään järjestäjän opastuksen mukaisesti turvavälit mahdollistaen.
Kilpailukeskuksessa on mm. infoteltta, maaliteltat, takeaway-kahvila ja ensiapupiste. Tilojen
väljyyteen kiinnitetään huomiota ja näiden toiminta alueille merkitään turvavälit selkeästi.
Kilpailijoita ohjeistetaan ennakkoon välttämään turhaa oleilua kilpailukeskuksessa.
Kaikki toimitsijat käyttävät suojamaskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit toisiinsa.
Kaikille kilpailuun osallistuville urheilijoille ja huoltajille annamme suosituksen suojamaskin
käyttämiselle kilpailujen aikana sekä pitämään turvavälejä toisiinsa. Kilpailusuorituksen aikana ei
tarvitse käyttää maskia.
Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja, mutta huolehditaan myös, että
kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla järjestäjän toimesta.

-

-

-

Järjestäjä varaa riittävästi roska-astioita käytetyille suojamaskeille ja jätteille.
Kilpailijat lähetevät maastoon väljiksi rakennetuista lähtö- ja vaihtoalueista, joissa turvaväli
pidetään 2 metrinä.
Järjestäjä huolehtii riittävästi lähtö- ja vaihtoaluueille käsien desinfiointiainetta.
Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään vähintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan ja
leimaamaan yksitellen rastilla.
Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan erillisiin väyliin ja useaan eri leimantarkastuspisteiseen.
Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat desinfioivat kätensä suorituksen jälkeen, jonka jälkeen heidät
ohjataan turvallisin välein kilpailukortin tarkastukseen ja siitä edelleen omaa kujaa pitkin
väljemmille alueille.
Järjestäjä huolehtivat, että myös leimantarkastuksen jälkeen kädet desinfioidaan.
Kilpailijat voivat seurata kilpailun kulkua online-tulospalvelusta omilta älylaitteiltaan.
Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä, vaan palkinnot noudetaan Takeaway-tyyliin
kilpailukeskuksesta poistuttaessa.
WC-tiloina käytetään ns. siirrettävää WC-vaunua. Vessoihin kulkeminen ja poistuminen voidaan
kierrättää niin, ettei ristikkäistä kulkua pääse tapahtumaan. Vessojen desinfiointiin ja siivoukseen
kiinnitetään huomiota.
Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaava valvoo toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja
kaikki koronakauden turvatoimet toteutuvat kilpailukeskuksessa, lähdössä ja paikoitusalueella
mahdollisimman hyvin.

Kilpailukeskustoimintoja on supistettu normaaliiin verrattuna
-

Kilpailupaikalla ei ole käytössä järjestettyjä pukeutumis- eikä peseytymistiloja.
Tulos- ja ilmoitustauluja ei ole.
Muksulaa ja koiraparkkia ei ole.
Kilpailupaikalla on vain Takeaway-kahvio.
Kuntosuunnistusta ei järjestetä kilpailun aikana.
Lisätietoa turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä löytyy esim. THL:n nettisivuilta
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