
  

OK Trian rf 

HUSQVARNA-KISA 15.8.2021, KARHUNKORPI, PORVOO 

TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

OK Trian rf järjestää Husqvarna-kisa 2021, suunnistuksen kansalliset keskimatkan kilpailut, Porvoossa 
Karhunkorven maastossa 15.8.2021. Kilpailuaika on noin klo 9-16. Kilpailukeskuksena toimii Veckjärventie 560:n 
kohdalla oleva peltoalue sekä samalla kohdalla tien eteläpuolella oleva mesäalue. Kilpailuun voivat osallistua vain 
lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen suunnistusliiton lisenssirekisteristä. Käytössä ovat 
kilpailunumerot henkilöiden tunnistamiseksi lähdössä, maastossa ja maalissa. Mikäli koronatilanne elokuun 
puolivälissä sallii, järjestetään myös kuntosuunnistusmahdollisuus, ja alueen maanomistajat kutsutaan 
kutsuvieraiksi. Arvio osallistujamääristä on 450 kilpa- ja 100 kuntosuunnistajaa. Järjestävän seuran talkoolaisia on 
alueella yhteensä n. 40 henkeä, kutsuvieraita n. 10 henkeä. Tapahtuman aikataulu ja lähtö- ja maalialue on 
suunniteltu niin, että yhtä aikaa lähdössä tai maalissa ei tapahdu lähikontaktia. 

Terveysturvallisuusohje kilpailijoille: 

• Jokaisen kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita COVID19-
tartuntariskin minimoimiseksi. Osallistujia kehotetaan lataamaan koronavilkku-sovellus. 

• Kilpailualueelle ei oteta yleisöä eikä huoltajia, alle 14-vuotiaiden huoltajia ja maanomistajia lukuun ottamatta. 

• Toimitsijat käyttävät maskia ja noudattavat turvavälejä kilpailijoihin ja toisiinsa 

• Kilpailukeskusalueelle saa tulla vain täysin terveenä. 

• Kilpailukeskusalueella kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät maskia, pois lukien urheilijat lähtö-ja maalialueella. 

• Käsidesiä on tarjolla kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla useissa eri pisteissä. 

• Maaliin tuleville kilpailijoille tarjotaan käsidesiä ja tilanteen niin vaatiessa jaetaan kasvomaskit välittömästi 
maaliintulon jälkeen. 

• Turvavälit on huomioitava kaikissa tilanteissa, erityisesti jonotettaessa. 

• Pukuhuoneita tai sisätiloja ei ole käytössä. 

• WC-palvelut hoidetaan ulkona sijaitsevina tilapäisvessoina, (tyyppiä Bajamaja), WC-tiloissa on käytettävissä 
käsidesiä. 

• Kilpailunumerot noudetaan ulkoa järjestäjän osoittamalta paikalta. 

• Kilpailija poistuu maalialueelta välittömästi maaliin tultuaan. 

• Kilpailualueella ollaan vain pakollinen verryttely- ja kilpailuaika, ja paikalta poistutaan välittömästi suorituksen 
jälkeen. 

• Lähtölistoja ja tuloksia varten ei ole tulostauluja, vaan nämä löytyvät kilpailun nettisivuilta. 

• Palkinnot saa noutaa heti tulostenselvittyä palkintojen jakopaikalta. Kussakin sarjassa palkitaan 1-3 parasta, 
riippuen osallistujamäärästä. Tiedot palkittavien määristä löytyvät lauantaina kisasivuilta. Kaikki H10RR/D10RR, 
H10/D10, H/D12TR ja H/D12-sarjalaiset palkitaan. He voivat noutaa palkintonsa heti suorituksensa jälkeen 
palkintojen jakopaikalta. 


