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IF Brahen suunnistusjaosto järjestää suunnistuskilpailut, IF Brahen kansalliset 12.6.2021 Bosundissa.
Osanottajia kilpailuun odotetaan n. 200 suunnistajaa. Kilpailu on Suomen Suunnistusliiton alainen ja
siihen voivat osallistua vain lisenssiurheilijat, joiden yhteystiedot löytyvät lisenssirekisteristä. Tapahtuma
ei ole yleisötilaisuus.

Tapahtuman aikataulu (lähtöajat) porrastetaan siten, että yhtä aikaa lähdössä, metsässä, maalissa tai
paikoitusalueella ei tapahdu lähikontakteja kilpailijoiden kesken.

Kilpailutoiminnot, esim. tulospalvelu ja leimantarkastus ovat isoissa avoteltoissa, joissa on yhtä aikaa
2 – 4 toimitsijaa ja kilpailijaa. Kontaktit kilpailijoihin hoidetaan pääsääntöisesti internetin, sosiaalisen
median ja puhelimen välityksellä. Yleisöä ei saa tulla paikalle.

Pelastusviranomaiselle laaditaan kilpailusta erillinen pelastussuunnitelma, jossa on mainittu tapahtuman
turvallisuudesta vastaava henkilö (Tommy Björklund).

Kilpailukeskuksessa ei ole käytettävissä varsinaisia sisätiloja vaan avotelttoja ja avoin konehalli
toimitsijoiden kahvituksen järjestämistä varten sekä kilpailijoille Take Away -periaatteella.

KILPAILUN TOIMINNOT, NOUDATETTAVAT TURVALLISUUSOHJEET JA – PERIAATTEET

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit
minimoidaan. IF Brahe suunnistuksen kilpailusivulle tulevat päivitetyt kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat
viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan.

Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia
turvallisuusohjeita, jotka ovat IF Brahe ry sivuilla. Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään
terveeksi.

Yhteiskyytejä ei suositella ja paikoitusalueille pysäköidään järjestäjien opastuksen mukaisesti väljästi
turvavälit mahdollistaen.

Kilpailijat ohjeistetaan ennakkoon tulemaan suoraan autoista lähtöpaikoille (yksi lähtöpaikka) ja
poistumaan mahdollisimman nopeasti takaisin autoihin maaliin tultuaan.

Osa kilpailijoista vuokraa laina Emitin (Emit = muovinen elektroninen kilpailukortti, jolla kilpailija
leimaa rasteilla). Vuokra Emitit ovat numeroilla varustettuna ja väljästi saatavilla infopisteeltä ja
kilpailun jälkeen kilpailija palauttaa sen maalialueella sovitusti sille varattuun astiaan.

Kilpailijat lähetetään maastoon minuutin välein useammille radoille ja samalle radalle lähtevien lähtöväli
on vähintään kaksi minuuttia; näinollen lähikontaktin mahdollisuus keskimatkalla on minimaalinen.

Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, joka tarkoittaa, että lähtökarsinat ovat rakennettu siten,
että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin.

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Kilpailijat käyttävät kasvomaskia muulloin paitsi kilpailusuorituksen aikana. Kun kilpailija kutsutaan
lähtökarsinaan, kilpailija poistaa kasvomaskinsa itse ja laittaa sen sille varattuun roska-astiaan. Metsässä
kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan ja leimaamaan yksitellen
rastilla.

Maalissa leimauksen jälkeen kilpailijat ohjataan (2 metrin välein) kilpailukortin tarkastukseen. Ennen
tarkastusta kilpailija ohjeistetaan käyttämään käsidesiä ja laittamaan kasvojen suojaksi järjestäjien
tarjoaman kasvomaskin. Tarkastuksen jälkeen kilpailija ohjataan edelleen paikoitusalueelle. Toimitsijat
valvovat, että kilpailijoiden välille ei synny lähikontaktia.

Koko kilpailun kesto on klo. 10.00 - 16.00. Kilpailu on keskimatkan kilpailu, joten suunnistajat käyttävät
sarjasta riippuen aikaa noin 15 - 40 minuuttia suunnistusratansa kiertämiseen.

Kilpailun turvallisuuspäällikkö - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki korona-
kauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä, maalissa, infossa ja paikoitusalueilla. Kasvomaskin käyttö on
pakollista muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei ole lääkärin lausuntoon perustuvaa erivapautta
(todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan
riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa järjestäjät tarjoavat maskin.

Kilpailukeskuksessa on maaliteltta/vaunu, infoteltta/vaunu. Turvavälit merkitään selvästi.
Kilpailutoiminnot, kilpailukorttien tarkastus, tulospalvelu ja ensiapu sijaitsevat tuloslaskentavaunussa tai
teltoissa. Toimitsijat eivät tule lähikontaktiin kilpailijoiden kanssa, koska toimitsijat ovat vaunun sisällä tai
teltassa. Kilpailija poistuu maalista ja leimantarkastuksesta järjestäjän määräämiä väyliä pitkin. Kaikki
ohjeet ja tulokset ovat internetissä.

Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla. Kaikki toimitsijat käyttävät maskia tai visiiriä
sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien käytön ja
turvavälien toteutumisesta. Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua.

Ensiapuhenkilöt ovat koulutettuja ja osaavat noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita käyttäen myös
visiireitä tai kasvomaskeja.

Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. Kilpailijat voivat seurata
kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua.

Pääsarjojen (H/D21) sijat 1-3 palkitaan. Sarjoissa H/D8RR ja H/D10RR kaikki osallistujat palkitaan.
Sarjoissa H/D12-H/D18 voittajat palkitaan. Palkintojen yleistä jakotilaisuutta ei ole vaan palkinnot ovat
noudettavissa infosta sarjojen valmistuttua. Muiden osallistujien kesken arvotaan viisi palkintoa. Jos
voittajat eivät ole tavoitettavissa, palkinnot postitetaan voittajille kilpailun jälkeen.

Kuvatun kaltaiset kilpailukeskuksen toiminnot ovat olleet käytössä tänä vuonna useissa suunnistus-
kilpailuissa. Suunnistajat ovat noudattaneet erinomaisesti kaikkia ohjeita, joita myös annettiin
säännöllisin välein kuulutuksella.
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