Sprinttisuunnistuskilpailu 9.9.2018 Loimaalla
turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Tilaisuus:
Varsinais-Suomen ja Hämeen aluemestaruuskilpailu sprinttisuunnistuksessa, kansallinen
suunnistuskilpailu, SM-sprint 2019 -esikisa
Järjestäjät:
Loimaan Jankko, Lounais-Hämeen Rasti ja Punkalaitumen Kunto
Tapahtumapaikka:
Loimaalla Vesikosken alueella
Kilpailukeskuksen osoite:
Ahjonkuja 3
32200 Loimaa
Tapahtuma-aika:
Sunnuntai 9.9.2018 klo 11.00 – 15.00
Suunnitelman laatija:
Kilpailunjohtaja Markus Salo 040 763 0304, Juha Toivanen 050 565 8125
Turvallisuusvastaava:
Jukka Vuorentausta 0500 901 970
Toiminnan kuvaus:
Sprinttisuunnistuksen aluemestaruuskilpailu Loimaan Vesikosken ympäristössä.
Kilpailusuoritukset tapahtuvat rakennetussa ympäristössä ja kilpailualueella on
samanaikaisesti normaalia asukas- yms. liikennettä jalan, pyöräillen ja
moottoriajoneuvoilla vähäisessä määrin.
Kilpailijoita tapahtumaan odotetaan tulevan 400. Kilpailijoiden ikähaitari on 10 – 85 vuotta.
Toimitsijoita tapahtumassa on noin 60. Kilpailualueen omakotiasukkaille on tapahtumasta
tiedotettu kirjallisesti.
Kilpailukeskusalueen kartta on turvallisuusvastaavalla, infossa ja nähtävillä tulostaululla.
Kartta rasteista ja maastosta on turvallisuusvastaavalla, ratamestarilla sekä tarvittaessa
saatavissa infosta.
Kaasulaitteiden käyttö:
Käytetään makkaragrillissä.
Ensiapu:
Ensiavusta vastaa SPR:n Loimaan osasto, Juha Toivanen puh. 050 565 8125
Pysäköinti:
Pysäköinti tapahtuu 100 metrin päässä kilpailukeskuksesta, teollisuusalueella.
Pysäköinnin ja liikenteen ohjauksesta vastaava Jukka Vuorentausta.

Toiminta eri tilanteissa:
Sairauskohtaukset ja tapaturmat:
Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Suunnistuksen normaaleissa kolhuissa tämä
useimmiten riittää. Lääkärihoitoa vaativat tapaukset ohjataan sairaalan
päivystykseen.
Vakavat tapaukset ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112.
Jokainen kilpailija on velvollinen auttamaan sairastunutta, loukkaantunutta tai
muutoin avuntarpeessa olevaa kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opastamaan
eksynyttä lasta. Sprinttisuunnistuksessa ei ole mukana nuorimpia ikäluokkia, eikä
siinä eksyminen muutenkaan ole käytännössä mahdollista.
Tulipalo kisakeskuksessa:
Kilpailukeskuksessa on olemassa oleva sammutuskalusto sekä vettä saatavilla.
Ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112.
Tulipalo maastossa:
Ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112
Liikenneonnettomuudet:
Ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112 ja mahdollinen oma ensiapu.
Hälytysajoneuvojen opastus tapahtumapaikalle:
Sovitaan hälytyssoiton yhteydessä.
Kilpailukeskuksesta 200 metrin päähän pellolle pystyy laskeutumaan
pelastushelikopterilla.
Kadonneen etsintä:
Mikäli osanottaja ei ole tunnin kuluessa viimeisestä lähdöstä saapunut maaliin,
järjestäjän partio suorittaa maastotiedustelun. Partion johtajana toimii Päivi Klemelä
puh. 050 376 5162. Ellei se tuota tulosta, ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112
hengen-/terveydenvaaran kokonaistilanteen arvion mukaan.
Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:
– yleisömäärää alueella ei ole tarpeen rajoittaa. Tähän kilpailuun ei ole odotettavissa
näin suurta yleisöä.
– suunnistuskilpailussa ei ole esiintynyt järjestyshäiriöitä
– alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole
– häiriköiden seulonta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta
Tärkeitä puhelinnumeroita:
Yleinen Hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09 471977
Loimaalla 27.8.2018
Juha Toivanen

