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Kilpailujen järjestäminen 1.6.2020 alkaen

Johdanto

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet
ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan
THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön
tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman
toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene.
Oheinen ohjeistus on laadittu huomioiden Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antama ohje
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sekä Suomen Ampumaurheiluliiton
Practical-lajin erityispiirteet.
Viite: https://bit.ly/3c2ShKp (avi.fi)

Yhteenveto

Toiminnassa tulee erityisesti huomioida seuraavat asiat:
-

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa
tulla oireisena
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään
lähikontakteja
Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Siivous

Jos yleistötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan
koronavirustartunta kuuluu tartuntaketjujen selvitystyö kunnan tai
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Tartuntajäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä
tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla
tiedot osallistuneista henkilöistä.

Kilpailijat

Kilpailuun osallistuvien, niin kilpailijoiden kuin toimitsijoiden tulee
varmistautua, että ovat oireettomia. Riskiryhmiin kuuluvien osallistumista ei
lähikontaktien välttämisen takia voi suositella. Mikäli osallistuminen on
välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.
Kilpailijoita suositellaan varustautumaan henkilökohtaisella suojavälineiden
kanssa, kuten käsidesi ja etenkin riskiryhmiin kuuluvien osalta
henkilökohtaisten hengityssuojaimien kanssa. Mahdollisesti käytössä oleva
hengityssuojain suositellaan pidettävän päällä heti saapuessa
kilpailupaikalle.

Ennen suoritusta

Tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen
mahdollisuus tulee turvata. Henkilömäärä tulee rajata siten, että
henkilöiden väliin jää vähintään 1-2 m.
Kilpailualueen kulkureittien suunnittelussa tulee pyrkiä minimoimaan
ihmisvirtojen keskittymistä samaan paikkaan. Tämä voidaan toteuttaa
esimerkiksi yksisuuntaisella liikenteellä, missä asemalle saavutaan alueen
yhtä laitaa pitkin ja poistutaan alueen toista laitaa pitkin sekä huomioimalla
tarpeellisen kokoiset odotusalueet.
Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa
turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi
riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä
pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
Kilpailuun ilmoittautuminen, asetarkastus ja alkupuhuttelu suositellaan
hajautettavan kilpailijan ensimmäiselle asemalle suoritettavaksi, jotta
vältetään suuren väkimäärän keskittyminen yhteen ja samaan tilaan.
Epäselvissä tilanteissa tai mikäli esimerkiksi yksittäisen kilpailijan aseen
osalta jää avonaisia kysymyksiä, tarkastetaan tämä ratamestarin tai hänen
osoittaman sijaisen toimesta erikseen.
Voimakerroinmittaus (PF) suoritetaan vain erittäin satunnaisella otannalla,
tai mikäli on syytä epäillä täyttääkö kilpailijan käyttämät ampumatarvikkeet
voimakertoimien asettamat rajat.
Mikäli kilpailussa käytetään paperisia tuloskaavakkeita, tulee nämä toimittaa
aloitusasemalle ja näiden käsittely keskittää toimitsijoiden kesken
ainoastaan aseman kirjurille.
Kilpailun mahdollista yhteisruokailua suositellaan vältettävän.
Harkinnanvaraisesti ja asianmukaiset turvaetäisyydet huomioiden tämä
voidaan toteuttaa.
Jokaisella suoritus- ja aseenkäsittelyalueella tulee olla saatavilla tarvittava
määrä käsidesiä, sekä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman hyvin
käsienpesuvettä.
Riskiryhmiin kuuluvat kilpailijat suositellaan sijoitettavaksi päivän
ensimmäisiin squadeihin, mielellään siten, että squadissa ei olisi eiriskiryhmiin kuuluvia kilpailijoita. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan
riskiryhmiin kuuluville squadeille omat squadikohtaiset tuomarit (normaalin
rastikohtaisten tuomareiden sijaan), jotka seuraavat squadia kilpailun
aikana.

Suorituksen aikana

Toimitsijoiden tulee välttää lähikontaktia kilpailijoiden kanssa ja
kilpailijoiden tulee ylläpitää sopivaa turvaväliä muihin kilpailijoihin.
Tuomarin ja kirjurin osalta missä toimitaan muita toimitsijoita lähempänä
kilpailijoita, suositellaan heidät varustettavan hengityssuojaimin.
Poikkeuksellisesti, ainoastaan kirjuri koskee tablettiin/tuloskaavakkeisiin
eivätkä kilpailijat itse kuittaa tuloksia. Kilpailijat voivat halutessaan ottaa
kuvan tuloksista ns. allekirjoitushetkellä, henkilökohtaisen tulosten
tarkastamisen mahdollistamiseksi tulosten julkaisuvaiheessa.
Ajanottolaitteissa suositellaan tuomarikohtaisia henkilökohtaisia laitteita.
Mikäli laitteet kilpailun aikana siirtyvät toiselle tuomarille, tulee laite
desinfioida ennen tätä.
Paikkaajille suositellaan henkilökohtaisia paikkatarroja, sekä osoittaa
jokaiselle paikkaajalle ns. omat taulut paikattavakseen.
Hylsyjen poimimiseen ampuma-alueelta suositellaan välttämään. Hylsyjen
käsittelyn yhteydessä suositellaan käyttävän henkilökohtaisia suojakäsineitä.

Suorituksen jälkeen

Palkintojenjakoja suositellaan vältettäväksi tai järjestettäväksi
turvavälijärjestelyt erityisesti huomioiden. Palkinnot suositellaan
desinfioitavaksi ennen luovutusta, sekä näiden käsittelyn keskittyvän
nimetylle henkilölle varustettuna suojakäsineillä. Tällöin tarpeetonta fyysistä
kosketusta tulee välttää (esimerkiksi kättely, haalaaminen).
Kilpailijoita pyydetään huomiomaan turvavälit muihin kilpailijoihin, sekä
minimoimaan sosiaalista kanssakäyntiä muiden kanssa.
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