
 EHS KalleSport Lasten Hiihdot 2022 

2.osakilpailu 30.1.2022 Oittaan ulkoilukeskuksen niittyladulla 

Turvallisuusohje 
Tapahtuman turvallisuusohje on laadittu vallitseva koronaepidemia huomioiden. Ohjeessa on huomioitu 
viranomaisten AVI, THL ja OKM sekä Olympiakomitean ja Hiihtoliiton antamat ohjeet ja suositukset 
tapahtumajärjestäjille. Lue ohje huolellisesti etukäteen ja huolehdi osaltasi turvallisesta tapahtumasta. 
Osallistumalla tapahtumaan sitoudut noudattamaan tätä turvallisuusohjetta. 
 
Tapahtuma-alueen säännöt: 

 Tapahtuma-alue on Oittaan ulkoilukeskuksen niittyladun alue. Varsinainen kilpailukeskus on niityllä 
olevien kolmen kodan ympäristö. Alue ei ole avoinna yleisölle. 

 Tapahtumaan saa osallistua ainoastaan täysin oireettomat ja terveet kilpailijat, huoltajat ja 
toimitsijat 

 Kullakin kilpailijalla saa olla mukana tapahtuma-alueella enintään yksi huoltaja 
 Tapahtuma-alueella käytetään kasvomaskia. Lisäksi turvavälit on huomioitava kaikissa tilanteissa. 

Vain alle 12-vuotiaat ja kilpailijat ovat vapautettuja maskin käyttämisestä kilpailusuorituksen ja 
verryttelyn aikana. 

 Kilpailijan huoltaja voi tulla tarvittaessa avustamaan kilpailijaa ennen lähtöä. Maalialue on 
ainoastaan kilpailijoille ja toimitsijoille. 

 Verryttelyyn voi käyttää latuja, jotka eivät ole kilpailukäytössä. 
 Älä estä tai häiritse kilpailijoita kilpailusuorituksen aikana. 
 Tapahtuma-alueella ollaan vain pakollinen verryttely- ja kilpailuaika ja poistutaan heti perheen 

lasten kilpailusuoritusten jälkeen. Tulokset julkistetaan netissä tapahtuman jälkeen. 
 Lataa koronavilkku 

 
Muut säännöt ja lisätiedot: 

 Pukuhuoneita tai sisätiloja ei ole käytössä 
 Oittaan ulkoilukeskuksessa on WC. Muita sisätiloja ei ole. 
 Infopisteessä on käytettävissä käsidesiä 
 Kilpailualueella ei ole tarjolla voitelutiloja eikä sähköä voitelua varten 
 Kilpailualueella ei ole kahviomyyntiä 
 Apua ja neuvoja voi kysyä toimitsijoilta, joilla on keltainen toimitsijaliivi päällään. 

 
Kilpailijoille: 

 Kilpailunumerot noudetaan ulkoa järjestäjän osoittamalta paikalta 
o Kilpailunumero on välttämätön jokaiselle osallistujalle ajanoton takia 
o Kilpailunumero laitetaan päälle itse tai huoltajan avustukselle 

 Lähtöalueelle siirrytään oman lähtöajan mukaisesti 
 Lähtöalueella ryhmitytään noin 5 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa toimitsijoiden ohjeiden 

mukaisesti, ryhmittyessä huomioidaan turvavälit 
 Tutki reitti latukartasta etukäteen, noudata latuvalvojien ja toimitsijoiden ohjeita 
 Toimitsijat poistavat kilpailunumeron maalissa 
 Kaikille maaliin tulleille lapsille annetaan mitali, jonka jälkeen maalikarsinasta voi poistua 
 Kilpailija poistuu maalialueelta välittömästi mitalin saatuaan 
 Maalissa ei ole mehujakelua 
 Tuloksia varten ei ole tulostauluja 
 Lähtölistat ja tulokset löytyvät kilpailun nettisivuilta 
 Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä, jokainen voi kuvata itsensä palkintokorokkeella 

maaliintulon jälkeen 


