
Ohjeistus Covid-19 pandemian aikana pidettäville kilpailuille

Yleistä

Ohjeistus on voimassa tällä hetkellä ja niihin saattaa tulla muutoksia muun muassa valtiovallalta

Y70 sarjaa ei pandemia riskin takia järjestetä. Maksimi kilpailijamäärä on 90 osallistujaa.

Riskiryhmäläiset eivät toimi myöskään töissä.

Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon turvaväli, 2 metriä

Riippuen osallistuja määrästä saatetaan tehdä aikataulutuksessa erikoisjärjestelyjä, että paikalla olisi
mahdollisimman vähän väkeä.

Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailut yleensä
Ilmoittautumisen päättyy n viikkoa ennen kilpailua, ja ilmoittautuminen tulisi tehdä vain sähköisesti.
Samoin kilpailumaksu tulisi maksaa sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Jälki-ilmoittautumisia ei
mielellään oteta. Näin taataan kisa-organisaatiolle riittävästi aikaa tehdä järjestelyt turvallisesti.
Selkänumerot jaetaan ulkona rata-alueella ja ne ovat valmiiksi suojuksissa harjoitus päivänä, sekä
kilpailupäivän aamuna.

 Kilpailijat
Kilpailuun saapuva kilpailija ei saa olla sairas, eli flunssan oireita ei saa olla havaittavissa. Mikäli tällainen,
selvästi oireileva kilpailija alueelle saapuu, kilpailun TA poistaa henkilön välittömästi alueelta.
Kilpailumaksun palautuksesta pitää keskustella järjestäjän kanssa, mutta järjestäjä ei ole velvollinen maksun
palautukseen.

Kilpailutoimisto
Kilpailun aikaiseen kilpailutoimistoon ei pääse, eikä sinne oteta ulkopuolisia henkilöitä. Muutenkin
ampumaradan majalla oleskelua tulisi välttää. WC tilat sijaitsevat majalla ja ne ovat kisan aikana käytössä.

Yleiset tilat kilpailun aikana
Kilpailuissa on tarjolla kahvia, virvokkeita, sämpylöitä, grillimakkaraa. Tämä ns Puffetti sijoittaan
todennäköisesti ulos, esim telttakatokseen. Siellä ei ole istumapaikkoja sekä huolehditaan, että kassalle ei
tule jonoja ja että turvaväli on 2 metriä. Myytävät tuotteet ovat erikseen pakattuja.

WC-tilat majalla ovat käytössä normaalisti, missä on käsienpesumahdollisuus saippualla, käsipyyhkeitä ja
desinfiointiainetta.

Toimiminen radoilla kilpailun aikana sekä oleskelu taukojen aikana
Erät järjestetään niin, että jokainen sarja ampuu omissa erissään, eikä siis sarjoja sekoiteta. Erissä vain 5
ampujaa max. Radalla tulee pitää 2m:n turvaväli, myöskin ratatuomari huolehtii tästä turvavälistä.
Asehäiriön toteaminen tulee tehdä etänä. Sääntöjä noudattaen, mutta tilanteeseen nähden soveltaen,
mutta ampujan etu että ampujan ja tuomarin turvallisuus edellä. Näytekiekkoja annettaessa on
huomioitava, että ryhmä ei kasaannu kiekkoja seuraamaan, vaan kiekot siten, että yksi ampuja kerrallaan
voi ne turvallisesti katsoa.  Kilpailijoita tullaan käyttämään tuomari tehtävissä. Lähettimen hygieniasta ym
huolehditaan, (käsidesi, desinfioivat pyyhkeet ja kertakäyttöhanskat). Radalla löytyy riittävästi käsidesiä
sekä käsipyyhkeitä ja hanskoja.

Erän päätyttyä, kilpailijat hajaantuvat kisa-alueelle odottamaan seuraavaa vuoroaan.
Aikaa voi kuluttaa omassa autossaan ja vältellä kanssakäymisiä muiden alueella olevien henkilöiden kanssa,
turvaväli min 2 m.


