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HÄLSOSÄKERHETSPLAN – ÖID:S EKORRSTIGSFINAL – SANDÅSEN 27.7.2021

IF Brahes orienteringssektion ordnar orienteringstävlingar, ÖID:s Ekorrstigsfinal 27.7.2021 vid Sandåsen i
Pedersöre. Till tävlingen väntas ca 100 – 150 orienterare. Tävlingen är underställd Finlands
Orienteringsförbund och Österbottens Idrottsdistrikt r.f. (ÖID).

Tävlingens tidtabell (starttider) trappas så att närkontakt inte uppstår mellan tävlande vid start, i
terrängen, vid mål eller vid parkering.

Tävlingsfunktioner t.ex resultattjänst och stämplingskontroll är i öppna tält, där det samtidigt vistas 2-3
funktionärer och tävlande. Kontakt med tävlande sköts i huvudsak via internet, sociala medier och
telefon. En skild räddningsplan för evenemanget görs upp för räddningsmyndigheterna. I räddnings-
planen meddelas vem som ansvarar för säkerheten vid evenemanget.

Vid tävlingscentralen används inte egentliga inomhusutrymmen, endast öppna tält.

TÄVLINGENS FUNKTIONER, SÄKERHETSANVISNINGAR OCH -PRINCIPER

Tävlingsfunktionerna planeras och förverkligas så att möjlig närkontakt mellan orienterare och
funktionärer minimeras. På IF Brahe orienterings tävlingssida finns uppdaterade tävlingsdirektiv och
myndighetsanvisningar och -regler som varje tävlande och funktionär är ålagda att följa.

Vid anmälan till tävlingen förbinder sig tävlande att följa arrangörernas och hälsovårdsmyndigheternas
säkerhetsanvisningar, som finns på IF Brahe orienterings tävlingssida. Tävlande får inte delta i tävlingen
om man inte känner sig frisk.

Samåkning rekommenderas inte och på parkeringsområdet sker parkering enligt arrangörens anvisningar
glest för att möjliggöra säkerhetsavstånd.

Tävlande anvisas på förhand att söka sig direkt till start från parkeringen och att avlägsna sig möjligast
snabbt tillbaka till parkering efter målgång.

En del tävlande hyr ett låne EMIT-kort (EMIT = elektroniskt tävlingskort av plast som tävlande
stämplar med vid kontrollerna). Låne EMIT-korten är märkta med individuella nummer och finns
att fås vid infopunkten. Efter tävlingen returnerar tävlande låne EMIT-kortet vid målområdet till
angiven plats.

Tävlande skickas ut i terrängen från starten med en minuts mellanrum, till olika banor. Avståndet mellan
tävlande på samma bana är minst två minuter. Därmed är möjligheten till närkontakt under tävlingen
minimal.

Vid start är säkerhetsavståndet mellan tävlande över två meter. Startfållorna är byggda så att tillräckligt
avstånd till övriga tävlande och funktionärer kan säkerställas.

Tävlande (över 12 år) använder munskydd förutom under tävlingsprestationen. När tävlande kallas till
startfållan, tar hen bort munskyddet och lägger det i avfallskärl avsett för ändamålet. De tävlande
instrueras att hålla två meters avstånd från varandra och stämpla turvis vid kontrollerna.

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Efter målstämplingen hänvisas tävlande vidare till tävlingskortets kontroll med två meters avstånd. Före
kontroll av tävlingskort instrueras tävlande att desinficera händerna med handsprit och att ta på sig
munskydd som erbjuds av målfunktionärerna. Efter granskningen hänvisas tävlande vidare till
parkeringen. Funktionärerna övervakar att närkontakt mellan tävlande inte uppstår.

Tävlingen pågår mellan kl. 17:00-21:00. Tävlingen är en Ekorrstigstävling för barn och ungdomar vilket
innebär att tävlande använder ungefär 15 - 45 minuter för att runda sin tävlingsbana.

Tävlingens säkerhetschef – assisterad av funktionärerna – ansvarar för att säkerhetsavstånd och att alla
Corona säkerhetsåtgärder uppfylls vid start, mål, info och vid parkeringen. Användning av munskydd är
obligatoriskt förutom under tävlingsprestation, om inte befrielse på basen av läkarutlåtande kan påvisas.
Munskyddstvång är i kraft också på parkeringen. Tävlande uppmanas reservera tillräckligt med egna
munskydd. Vid behov erbjuder arrangören munskydd.

Vid tävlingscentralen finns ett måltält och infotält. Tävlingsfunktioner, kontroll av tävlingskort,
resultatservice och 1: a hjälp finns vid infotältet. Funktionärerna kommer inte i närkontakt med tävlande
eftersom funktionärerna är inne tältet. Tävlande avlägsnar sig från målet och tävlingskortskontrollen via
rutt anvisad av arrangören. Alla instruktioner och resultat finns på tävlingens websida.

Vid tävlingscentralen finns handdesinficeringsmedel och munskydd. Alla funktionärer använder
munskydd eller visir och håller säkerhetsavstånd till tävlande och varandra. Funktionärerna är skyldiga att
ombesörja användningen av munskydd och att säkerhetsavstånden uppfylls. Information delges
tillräckligt före tävlingen.

Förstahjälp personalen är utbildade och kan uppfylla säkerhets- och hygienanvisningar även vid
användning av munskydd eller visir.

Arrangören reserverar tillräckligt med handdesinficeringsmedel och avfallskärl för använda munskydd.
Tävlande kan följa tävlingen från online-resultatservicen, därför finns ingen resultattavla i
tävlingscentralen.

Ekorrstigstävlingen är en ÖID mästerskapstävling. I alla klasser delas ÖID mästerskapsmedaljer ut för
placeringarna 1-3. Alla deltagare premieras med ett produktpris. Allmänt prisutdelningstillfälle ordnas
inte utan vinnarna premieras innan avfärd från tävlingsplatsen. Om vinnarna inte kan nås, postas priserna
till tävlande efter tävlingen.

Ovan beskrivna tävlingscentralsfunktioner och säkerhetsrutiner har varit ibruk under våren vid ett antal
orienteringstävlingar. Orienterarna har på ett förtjänstfullt sätt följt anvisningarna. Anvisningarna ges
också med jämna mellanrum av tävlingens speaker.
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