TERVEYSTURVALLISUUS PYÖRÄSUUNNISTUKSEN ALUEMESTARUUSKISOISSA 30.5.2021 JURVASSA
Jokaisen kilpailijan, toimitsijan ja huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava
vallitsevia koronarajoituksia ja -suosituksia sekä alla olevia järjestäjän antamia ohjeita COVID-19 -tartuntariskin
minimoimiseksi.
Suunta Jurva järjestää Etelä-Pohjanmaan pyöräsuunnistuksen aluemestaruuskilpailut. Kilpailumatkoina ovat sprintti
ja keskimatka. Kilpailijoita odotetaan noin 150.
Lähtöajat porrastetaan niin että yhtä aikaa lähdössä, metsässä tai maalissa ei tapahdu lähikontakteja.
Kilpailutoiminnot kuten info, lähtö, tulospalvelu, maali ja leimantarkastus ovat ulkona ja avonaisissa teltoissa.
Toimitsijat suojautuvat kasvomaskein tai visiirein.
Yleisö ei saa tulla kilpailupaikalle. Kilpailusta laaditaan pelastussuunnitelma, jossa on mainittu tapahtuman
turvallisuudesta vastaava henkilö.
Järjestäjien kilpailusivuilla olevia kilpailuohjeita ja viranomaisten ohjeita on noudatettava. Näitä ohjeita jokainen
toimitsija ja kilpailija velvoitetaan noudattamaan ilmoittautuessaan kilpailuihin.
Kilpailuun ei saa osallistua jos ei tunne itseään terveeksi. Paikoitusalueelle pysäköidään autot väljästi jolloin
mahdollistetaan turvavälien pitäminen. Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikalle ja
poistumaan välittömästi maaliin tultuaan.
Lähdössä kilpailijoiden lähtöväli on yli 2 metriä, joka mahdollistetaan väljällä lähtöpaikkojen rakentamisella.
Kilpailijat lähetetään maastoon useammalle radalle ja samalle radalle lähtevien lähtöväli on 2 minuuttia, jolloin
lähikontaktien mahdollisuus minimoidaan. Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään vähintään 2 metrin
etäisyydellä toisistaan mikä pyöräsuunnistuksen kaltaisessa lajissa tapahtuu hyvin luonnostaankin. Kilpailussa
käytetään langatonta kosketusvapaata leimausjärjestelmää, jolloin rasteilla leimatessa ei tapahdu minkäänlaista
kontaktia rastileimasimen, -rakenteiden tai muiden kilpailijoiden kanssa. Maalissa kilpailijat ohjataan väljästi
kilpailukortin tarkastukseen ja siitä edelleen paikoitusalueelle. Toimitsijat valvovat että kilpailijoiden välille ei synny
lähikontaktia. Järjestäjä toimittaa alueelle käsien desinfiointiainetta.
Koko kilpailun kesto on noin klo 10.00-16.00. Kello 11.00 alkaen kilpaillaan sprintin matkoilla ja kello 13.00 kilpaillaan
keskimatkalla.
Kilpailun turvallisuusvastaava yhdessä toimitsijoiden kanssa varmistaa että turvavälit ja koronakauden turvatoimet
toteutuvat lähdössä, maalissa, infossa ja paikoitusalueella.
Kasvomaskin käyttö on pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei kilpailijalla ole lääkärinlausuntoon
perustuvaa vapautta maskin käytöstä. Käyttöpakko myös pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan
riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa järjestäjät tarjoavat maskin.
Kaikki kilpailun materiaali eli ohjeet ja tulokset ovat vain netissä. Erillisiä tulos- tai ilmoitustauluja ei ole käytössä.
Kilpailutoimintoja on karsittu, eikä kilpailupaikalla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta.
Kilpailupaikalla ei ole kahviota. Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa ei myöskään ole. WC-toiminnot ovat Sällin
hallin WC-tiloja, joissa on tehostettu siivous ja käsidesiä tarjolla.
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