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X Keinukallion Tykkihiihdot 9.1.2022
Turvallisuusohje

Kilpailun turvallisuusohje on laadittu vallitseva koronaepidemia huomioiden. Ohjeessa on
huomioitu viranomaisten THL ja OKM sekä Olympiakomitean ja Hiihtoliiton antamat
ohjeet ja suositukset tapahtumajärjestäjille. Lue ohje huolellisesti ennen saapumistasi
paikalle ja huolehdi osalta turvallisesta kilpailusta. Suositamme korona kotitestin
tekemistä ennen kilpailualueelle tuloa, edellisenä iltana tai kilpailuaamuna.

Kilpailualueen säännöt:

· Kilpailualueella tarkoitetaan kilpailukeskuksen stadionaluetta. Kilpailualue ei ole
avoinna yleisölle.

· Kilpailualue on avoin ainoastaan täysin oireettomille ja terveille kilpailijoille,
huoltajille ja toimitsijoille

· Kilpailijoilla saa olla mukana kilpailualueella enintään yksi, välttämätön huoltaja
· Kilpailualueella olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan kilpailunjärjestäjän

turvallisuusohjetta COVID19 -tartuntariskin minimoimiseksi
· Kilpailualueella suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttö. Lisäksi turvavälit on

huomioitava kaikissa tilanteissa. Vain kilpailijat ovat vapautettuja maskin
käyttämisestä kilpailusuorituksen ja verryttelyn aikana.

· Huoltajien on pyrittävä välttämään oleskelua lähtö- ja maalialueella. Lasten ja
nuorten sarjoissa (8–14-vuotiaat) kilpailijan huoltaja voi tulla tarvittaessa lyhyesti
avustamaan kilpailijaa ennen lähtöä. Muutoin lähtö- ja maalialue on ainoastaan
kilpailijoille ja toimitsijoille.

· Kilpailualueella ollaan vain pakollinen verryttely- ja kilpailuaika ja poistutaan
välittömästi oman sarjan tulosten valmistumisen jälkeen

· Lataa koronavilkku

Muut säännöt ja lisätiedot:
· Pukuhuoneita tai sisätiloja ei ole käytössä
· Huoltorakennuksessa on käytössä neljä WC:tä ja kahviorakennuksessa kaksi

WC:tä. Näihin kulku on ulkoa ja kulkeminen muualle sisätiloihin on estetty
· WC-tiloissa ja muualla kilpailualueella on käytettävissä käsidesiä
· Kilpailualueella ei ole tarjolla voitelutiloja eikä sähköä voitelua varten
· Kilpailualueella ei ole kahviomyyntiä sisätiloissa

Kilpailijoille:

· Kilpailunumerot noudetaan ulkoa järjestäjän osoittamalta paikalta
o Kilpailutoimistoa ei ole käytössä

· Lähtöalueelle siirrytään oman lähtöajan mukaisesti
o Lähtöalueella ryhmittyessä huomioidaan turvavälit

· Maaliin tultua kilpailija ottaa itse kilpailunumeronsa pois ja palauttaa sen
numeroille tarkoitettuun laatikkoon

· Kilpailija poistuu maalialueelta välittömästi maaliin tultuaan
· Maalissa ei ole mehujakelua
· Lähtölistoja ja tuloksia varten ei ole tulostauluja

o Lähtölistat ja tulokset löytyvät kilpailun nettisivuilta
· Palkinnot noudetaan kilpailun jälkeen järjestäjän osoittamasta paikasta

o Palkintojen jakotilaisuuksia ei järjestetä


