
TERVEYSTURVALLISUUS RASTI-KURIKAN SUUNNISTUSKILPAILUSSA 4.5.2021
PAAVALIN HIIHTOMAJALLA

Arvoisa terveysviranomainen, JIK:n johtava ylilääkäri Minna Timonen, Rasti-Kurikka järjestää
lapsille ja nuorille suunnatun alueellisen Kompassi-cupin ensimmäisen osakilpailun Paavalin
hiihtomajalla 4.5. Etelä-Pohanmaan suunnistus ry:n johtokunnassa on arvioitu osanottajia
tulevan noin sata. Kilpailuun voivat osallistua vain alle 16-vuotiaat lisenssiurheilijat, joiden
yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä.

Kilpailu käydään kevennetyillä järjestelyillä, jotta kontaktia ja kokoontumisia tulisi
mahdollisimman vähän. Kilpailunumeroita ei käytetä ja kilpailuun ilmoittautuneet voivat
siirtyä lämmittelyn jälkeen suoraan lähtöön. Radalle lähtö on mahdollista klo 17-19 välisenä
aikana. Lähtöön ei kutstuta nimeltä tavalliseen tapaan, vaan siirrytään lähtöalueelle
tulojärjestyksessä väljien lähtökarsinoiden kautta. Saman ikäsarjan lähtijöillä on minuutin
lähtövälit. Lähtöikkunan ja osallistujamäärän perusteella lähdössä ei pitäisi olla kovin monta
kilpailijaa kerrallaan, mutta tarvittaessa toimitsijat voivat säännöstellä lähtijöitä. Varsinaista
lähettäjää ei tarvita, koska aika lähtee Emit-kortin nollauksesta ja minuutin väleistä huolehtii
lähtökellon ääni. Rastireittiläisillä on kasvomaskia käyttävä opastaja.

Maalileimauksen jälkeen kilpailijat ohjataan odottamaan turvavälein vuoroaan Emit-kortin
luentaan, joka tapahtuu toimitsijavaunulla. Toimitsija on pleksin takana vaunussa. Tulokset
julkaistaan vain sähköisenä. Osallistumispalkinnon saa ottaa heti maalissa eikä palkintoja
jaeta erikseen. Pukeutumistiloja tai peseytymismahdollisuutta ei ole. WC-tilaan jonotetaan
ulkona ja sitä desinfioidaan säännöllisesti.

Lasten välttämättömien huoltajien lisäksi yleisöä ei saa tulla paikalle. Kahvio järjestetään
take-away periaatteella ja Rasti-Kurikalla on jo kokemusta turvallisen tarjoilun
järjestämisestä pandemia-aikana. Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen
pelastussuunnitelma, jossa on mainittu tapahtuman turvallisuudesta vastaava henkilö (Aarne
Orhanen).

Rasti-Kurikan kilpailusivuilla www.rastikurikka.net ovat kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat
viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan
noudattamaan ilmoittautuessaan. Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi.
Yhteiskyytejä ei suositella.

Kilpailun turvallisuuspäällikkö vastaa toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja kaikki
koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä, maalissa, toimitsijavaunulla ja
paikoitusalueella. Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana,
ellei ole lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta. Käyttöpakko on voimassa myös
pysäköintialueella. Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä sekä pitävät turvavälit
kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien käytön ja turvavälien
toteutumisesta. Suurin osa kilpailun vastuuhenkilöistä ja toimitsijoista on ollut mukana jo
viime vuonna, joten toimintatavat ovat tuttuja. Informaatiota jaetaan riittävästi ennen
kilpailua. Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla. Yhteistyöterveisin
Aarne Orhanen kilpailun tiedottaja 050 530 1850 aarne.orhanen@gmail.com


