
Suunnistuksen sprinttikilpailu Karjalan Vaarat 1 28.5.2021 Outokummussa

Terveysturvallisuussuunnitelma

Suunnistusseura Kalevan Rasti ry järjestää nuorten MM-näyttökilpailun ja kansallisen
sprinttikilpailun Outokummun keskustassa ja Vanhan Kaivoksen ympäristössä. Kilpailijoiden
määräksi arvioidaan noin 300, joiden lisäksi paikalla on kilpailun järjestäjiä noin 50.
Kilpailuun voivat osallistua vain lisenssisuunnistajat, joiden yhteystiedot löytyvät
lisenssirekisteristä. Tapahtuma ei ole yleisötilaisuus.

Käytössä ovat kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa.
Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan niin, että yhtä aikaa lähdössä, maastossa,
maalissa tai paikoitusalueella ei tapahdu lähikontaktia kilpailijoiden kesken.

Kilpailutoiminnot esim. tulospalvelu ja leimantarkistus järjestetään väljästi tilassa, joissa on
yhtä aikaa vain 2–3 toimitsijaa. Kilpailijat eivät siten pääse lähikontaktiin toimitsijoiden
kanssa. Kontaktit kilpailijoihin hoidetaan internetin ja puhelimen välityksellä sekä tarvittaessa
kuulutuksella. Yleisö ei saa tulla paikalle. Pelastusviranomaiselle on laadittu kilpailusta
erillinen pelastussuunnitelma, jossa on mainittu turvallisuudesta vastaava henkilö.

Kilpailukeskuksena toimii Outokummun Matovaaran urheilualue.

KILPAILUN TOIMINNOT, NOUDATETTAVAT TURVALLISUUSOHJEET JA
–PERIAATTEET

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden
lähikontaktit minimoidaan. Kilpailusivuilla
http://wp.kalevanrasti.fi/karjalan-vaarat-28-30-5-2021/ julkaistaan kilpailuohjeet ja ajan
tasalla olevat viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija
velvoitetaan noudattamaan. Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan
järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia turvallisuusohjeita, jotka ovat Kalevan
Rasti ry sivuilla.

Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.

Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien opastuksen
mukaisesti turvavälit mahdollistaen. Kilpailijoita ohjeistetaan ennakkoon viettämään
kilpailupaikalla mahdollisimman vähän aikaa ja poistumaan välittömästi takaisin autoihin
maaliin tultuaan.

Paikoitus on kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Emit-tarkistusliuskat saa lähdöstä ja kilpailunumerot ovat noudettavissa jäähallin
ulkopuolelta riittävän väljästä paikasta. Kilpailijoilla on omat hakaneulat kiinnitykseen.

http://wp.kalevanrasti.fi/karjalan-vaarat-28-30-5-2021/


Järjestäjät huolehtivat turvavälien toteutumisesta numeroiden haun yhteydessä.
Kilpailunumeroita ei kerätä takaisin.

Katsastussarjoihin osallistuville kilpailijoille (sarjat D20E ja H20E, yhteensä noin 100
kilpailijaa) järjestetään erillinen karanteenialue urheilukentälle ja jäähallin katsomotiloihin.
Karanteeni avautuu klo 16.00 ja sulkeutuu klo 17.00. Enimmillään karanteenialueella
arvioidaan olevan 50-60 kilpailijaa klo 17 jälkeen. Klo 17.30 viimeisetkin kilpailijat poistuvat
lähtöpaikalle. Toimitsijat valvovat maskien käyttöä ja turvavälien säilymistä
karanteenialueella. Karanteenialueelta lähtöpaikalle siirtyville kilpailijoille jaetaan
GPS-laitteet ja -liivit turvavälejä noudattaen.

Lähtöpaikka on ulkona. Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, mikä tarkoittaa, että
lähtökarsinat ovat rakennettu siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja
toimitsijoihin. Verryttelyä varten on hyvin tilaa urheilukentän ympärillä ja Matovaaran
kuntoilureiteillä.

Kaikki kilpailijat käyttävät kasvomaskia muulloin paitsi kilpailusuorituksen aikana. Kun
kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, kilpailija ottaa pois kasvomaskin ja laittaa sen siihen
tarkoitukseen varattuun roska-astiaan. Ennen lähtökarsinaan siirtymistä kilpailijalle tarjotaan
käsidesiä.

Koko kilpailun kesto on klo 17.00-21.00. Katsastussarjoissa lähdöt tapahtuvat minuutin
välein klo 17.00 alkaen. Kansallisissa sarjoissa lähtöväli on samoin 1 min, ja ensimmäiset
lähdöt ovat klo 18.00. Sprinttikilpailussa kilpailusuorituksen kesto on noin 10-20 minuuttia.

Maastossa kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan,
leimaamaan yksitellen rastilla ja ohjataan maalileimauksen jälkeen 2 metrin välein
kilpailukortin tarkastukseen. Ennen tarkastusta kilpailija ohjataan käyttämään käsidesiä ja
laittamaan kasvojen suojaksi järjestäjien tarjoama kasvomaski. Kilpailija poistuu
maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän ohjaamaa reittiä pitkin viivyttelemättä
pysäköintialueelle. Kilpailijat, joilla on ollut käytössä GPS-laite, palauttavat laitteen ja liivin
erikseen merkityssä paikassa. Toimitsijat valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny
lähikontaktia.

Kilpailukeskuksessa on info, joka toimii jäähallin kioskin luukulta. Kaikki kilpailuohjeet ja
tulokset ovat internetissä.

Kilpailun turvallisuuspäällikkö - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki
koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä, maalissa, infossa ja paikoitusalueella.
Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei ole
lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta (todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös
pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa
järjestäjät tarjoavat maskin. Järjestäjä varaa tarjolle käsien desinfiointiainetta sekä
roska-astioita käytetyille maskeille.

Lähdössä ja maalissa ei ole WC:tä. Kilpailukeskuksessa WC-tiloja on runsaasti käytettävissä
sekä jäähallilla että urheilutalolla. Tilojen ruuhkautuminen ja jonojen muodostuminen pyritään



estämään panostamalla opastukseen ja valvontaan. WC-tiloja desinfioidaan kilpailun aikana
säännöllisesti.

Maalipaikan läheisyydessä sijaitsee ensiaputeltta. Ensiapuhenkilöt ovat ammattilaisia ja
osaavat noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita ja tarvittaessa käyttävät myös visiireitä ja
erikoiskasvomaskeja.

Kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole
tulostaulua. Karjalaisen netti-tv lähettää kilpailun suorana lähetyksenä.

Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä, vaan kilpailun palkinnot ovat noudettavissa
infosta tai seuraavana päivänä järjestettävän Karjalan Vaarat 2 -kilpailun yhteydessä.
HD10-sarjalaiset saavat osallistumispalkintonsa maalissa. Palkintoja ei toimiteta postitse
jälkikäteen.

Kaikki toimitsijat käyttävät maskia sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla
on velvollisuus huolehtia maskien käytön ja turvavälien toteutumisesta. Informaatiota jaetaan
riittävästi ennen kilpailua. Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla
toimitsijoille.

Kilpailutoimintoja karsittu

Kilpailupaikalla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. Tulostaulua,
ilmoitustaulua, muksulaa eikä kisakahviota järjestetä. Kilpailijoita palvelee Uimahallin kahvila
klo 20.00 asti.

Kevään aiemmat kilpailut

Kuvatun kaltaiset kilpailukeskuksen toiminnot ovat olleet käytössä tänä vuonna
Karjaa-rasteilla 3.4.2021 ja Joutsenon Kullervon Rajarasteilla 1.-2.5. 2021. Suunnistajat ovat
noudattaneet erinomaisesti kaikkia ohjeita, joita myös annettiin säännöllisin välein
kuulutuksella.

KORONATURVALLISUUDEN VIISI KÄSKYÄ:

1. Älä tule paikalle, jos et tunne itseäsi terveeksi!
2. Vältä turhia kontakteja muiden kilpailijoiden kanssa, säilytä turvavälit!
3. Saavu lähtöpaikalle vasta juuri ennen omaa lähtöäsi.
4. Käytä maskia. Maalissa jaetaan suorituksen päätyttyä maskeja, käytä niitä tai ota

omasi!
5. Maalialueelta on tuloksen saatuaan poistuttava mahdollisimman pian takaisin

kilpailukeskukseen ja omille autoille.



Yhteistyöterveisin

Mervi Pötry Auli Kostamo
Turvallisuuspäällikkö Kilpailun johtaja
Kalevan Rasti ry Kalevan Rasti ry
045 632 4322 050 321 9187
mervi.potry@gmail.com auli.kostamo@gmail.com
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