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Kiväärijaosto on laatinut ohjeita kilpailun järjestäjille. Ohjeistus pohjautuu SAL:n ja valtioneuvoston 

antamiin ohjeisiin ja suosituksiin koronaviruspandemiasta johtuen.  

- Järjestäjien tulee varmistaa, että kilpailijat ja toimitsijat ovat tietoisia poikkeustilanteesta 

johtuvista erikoisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Jokainen on 

vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia.  

 

- Kilpailijoita tulee etukäteen tiedottaa suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla ilmoittaa, 

että henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua kilpailuun. Jos kilpailija 

peruu osallistumisensa flunssaoireiden takia, suositellaan, että kilpailun järjestäjä palauttaa 

mahdollisen etukäteen maksetun osallistumismaksun vastuullisesti toimineelle kilpailijalle.  

 

- Vältä pyytämästä riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat) kuuluvia toimitsijoiksi 

ampumaradalle. 

 

- Kilpailun teknisen asiantuntijan tulee mahdollisuuksien mukaan valvoa, että ohjeistuksia 

noudatetaan. Kaikenlaista kontaktointia muihin henkilöihin ja ihmisjoukkojen syntymistä 

tulee välttää.  

 

- Järjestäjän tulee huolehtia ja suunnitella kilpailupaikalle saapuminen ja ilmoittautuminen 

siten, että 1,5 -2m turvaetäisyydet pystytään mahdollisimman helposti huomioimaan. 

 

- Kaikkien radalla olijoiden suositellaan käyttävän henkilökohtaisia suojavälineitä 

(hengityssuojain, käsidesi, suojakäsineet). 

 

- Mikäli mahdollista, urheilijoille tulee antaa mahdollisuus maksaa kilpailumaksu ilman 

henkilöiden välistä kosketusta. Etämaksu, ennakkomaksu, mobiilimaksaminen ja muut 

vastaavat uudet tavat toimia ovat nyt hyvä ottaa käyttöön. Kilpailupaikalla tulee välttää 

käteisen rahan käyttöä. 

 

- Kilpailijoiden suositellaan käyttävän henkilökohtaisia suojavarusteita myös 

kilpailusuorituksen aikana, jos se on mahdollista. Juryn tulee huomioida tämä, esim. 

hengityssuojaimen pito kiväärillä ammuttaessa voi olla vaikeaa posken nojatessa 

poskipakkaan. 

 

- Jos käytetään paperisia tuloskortteja, niitä ei jaeta urheilijoille ennen eikä jälkeen kilpailun. 

 

- Kilpailupaikalle tulee varata käsienpesumahdollisuus juoksevalla vedellä ja saippualla sekä 

runsaasti paperipyyhkeitä ja reilusti käsidesiä. Järjestäjän tulee varautua etukäteen 

käsipesupisteiden puhtaanapitoon koko kilpailutapahtuman ajan. 

 

- Kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ohjeistaa pesemään käsiään usein, 

pitämään turvaväliä toisiin ihmisiin ja yskimään/aivastamaan nenäliinaan, joka heitetään 



välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei ole kriittisellä hetkellä saatavilla, tulee käyttää omaa 

hihaa. 

 

- Suositus on, että vapaaehtoista varustetarkastusta ei tehdä. Jos urheilija epäilee 

varusteidensa sääntöjenmukaisuutta, tulee hänen kääntyä kilpailun Juryn puoleen, joka 

arvioi onko tarvetta varustetarkastukselle. 

 

- Jos varustetarkastus tehdään, tarkastusvälineet tulee desinfioida ennen ja jälkeen jokaisen 

tarkastuksen. 

 

- Varustetarkastajan tulee käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä tarkastusta tehdessään 

(hengityssuojain, käsidesi, kertakäyttökäsineet). 

 

- Jos kilpailijoiden välimatkaa ampumasuorituksen aikana ei voida pitää vähintään 1,5m -2m 

rataolosuhteista johtuvista pakottavista syistä, tulee tällaisen kilpailijaryhmän koon olla 

enintään 50 henkeä ja ohjata ryhmän ulkopuoliset esimerkiksi lippusiimoin riittävän etäälle 

kyseisestä ryhmästä. 

 

- Jos ratakapasiteetti ja aikataulut antaa myöten, käytetään vain joka toista ampumapaikkaa 

jos ei ole pleksiä ampumapaikkojen välillä.  

 

- Jos mahdollista, suositellaan erillisten pleksiseinien kiinnittämistä ampumapaikkojen väliin.  

 

- Kilpailukutsussa on ehdottomasti mainittava, jos käytetään joka toista paikkaa tai jos on 

pleksiseinät tai jos ei ole kumpikaan menetelmä käytössä. 

 

- Kilpailijat eivät kuittaa tuloksiaan itse vaan sen tekee tulostarkastusjury. 

 

- jos kilpailupaikalla on kahvio tai vastaava, tulee mahdollisten pöytien sijaita riittävän väljästi.  

 

- Palkintojenjaossa tulee huomioida henkilömäärä (max. 50 hlö) ja turvaetäisyydet sekä 

hygienia palkintoja jaettaessa.  

- Valtioneuvoston linjausten mukaan yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä 

kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa 

harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. 

- Riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden sarjoissa tulee käyttää lisäksi seuraavia ylimääräisiä 

erityisjärjestelyjä, jos niitä ylipäätään järjestetään: 

o Suositellaan, että yli 70-vuotiaiden sarjat ammutaan kilpailupäivänä 

ensimmäisenä, jolloin kilpailupaikalla on mahdollisimman vähän muita kuin 

riskiryhmään kuuluvia kilpailijoita ja yli 70-vuotiaat ehtivät poistua 

kilpailupaikalta ennen muiden sarjojen alkua.  

- Lajista ja radasta riippuen tarvittavat pinnat kilpailupaikalla tulee puhdistaa huolellisesti 

ennen kilpailijoiden saapumista paikalle.  

- Naapuriseurojen toivotaan tekevän yhteistyötä kilpailujen järjestämisessä, jos talkoolaisten 

kokoamisessa on haasteita.  



- Osallistumismaksua voidaan korottaa, jos koronajärjestelyistä aiheutuu lisäkuluja 

järjestäjälle. 
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