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Sisältö

• Suomen Cup, Vuokatti 7.-8.11.2020

• Beitosprinten, Beitostølen 20.-22.11.2020



Suomen Cup

Vuokatti 7.-8.11.2020



Yleistä

• Kilpailunjärjestäjä otti vallitseva Korona-pandemia hyvin huomioon tapahtuman suunnittelussa ja 
läpiviennissä. 

• Järjestäjä oli tapahtuman suunnitteluvaiheessa jatkuvasti yhteydessä paikalliseen AVI:iin sekä 
tartuntalääkäriin ja yhdessä tekivät tapahtumalle ohjeistukset jotta tapahtuma olisi mahdollista 
järjestää turvallisesti.

• Ohjeistukset löytyivät tapahtuman kotisivulta ja ne käytiin myös läpi joukkueenjohtajien 
kokouksissa. Myös kuuluttajat muistuttivat paikalla olleet jatkuvasti asiasta.

• Ohjeistuksen lisäksi kilpailualue oli jaettu kolmeen alueeseen jotta turhat kontaktit olisi helpompi 
välttää.

• Yleinen WhatsApp-infokanava/-ryhmä urheilijoille, valmentajille ja huoltajille kisaviikonloppuna. 
Linkki liittymistä varten julkaistiin tapahtuman kotisivulla. WhatsApp-ryhmään liittyi viikonlopun 
aikana yli 100 henkilöä.



Koronaohjeistukset osallistujille ja yleisölle

• Tapahtumaan saa osallistua vain terveenä. Flunssan oireiden ilmaantuessa, hakeudu koronatestiin 
ja pysy karanteenissa kunnes testitulos on varmistunut negatiiviseksi.

• Yski hihaan.

• Lataa koronavilkku.

• Vältäthän fyysisiä kontakteja ja pidäthän riittävät turvavälit muihin ihmisiin.

• Pese käsiä ja/tai käytä käsidesiä (Käsidesiä löytyy lipunmyynnistä, kisatoimistosta, kioskin 
läheisyydestä sekä vessoista).

• Kilpailuorganisaatiolla on käytössään suojamaskit, onhan sinullakin. Pidäthän maskia aina kun 
liikut kisa-alueella kisapäivinä (pyydämme tuomaan omat maskit mukaan mutta kisatoimistosta, 
kioskista ja lipunmyynnistä on myös maskeja ostettavissa 1e hintaan).

• Noudata muovinauhoin eristettyjen alueiden kulkukieltoja.



Koronaohjeistukset osallistujille ja yleisölle

• Pidäthän turvavälit jonottaessasi kioskille ja makkaranmyyntiin.

• Kunnioitathan urheilijoita heidän työssään ja jätät stadionalueen heidän käyttöönsä. Ladun 
varressa on paljon tilaa katsojille, joten jakauduttehan sinne mahdollisuuksien mukaan. 
Stadionalueen loppusuoran varrelle ei oteta yleisöä.

• Joukkueenjohtajien kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. Sitä varten seuran 
yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee lähettää kisasihteerille.

• Kioski- ja makkaranmyyntipaikoilla noudatetaan erityistä huolellisuutta hygienian suhteen.

• Yleisölle, urheilijoille ja toimitsijoille on varattu erilliset wc:t. Wc:t on merkitty kyltein.



Joukkueenjohtajien kokoukset

• Joukkueenjohtajien kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etänä (hybriidikokous) Microsoft 
Teamsin-kautta toimittamalla seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron 
kisasihteerille.

• Joukkueenjohtajien kokouksessa oli vahva maskisuositus ja kaikki paikalla olleet järjestäjän ja 
tuomarineuvoston edustajat käyttivät maskia.

• Noin 20 seura osallistui etänä, paikan päällä 5-7.



Kilpailualue



Kilpailualue

• Alueet
• Punainen alue (1) – Tähän pääsi ainoastaan YLE:n, EQ Timingin. YLE:n autoon pääsi ainoastaan yksi 

tuomarineuvosoton jäsen (TD) seuraamaan kilpailuja. Tämä tulee luultavasti olemaan käytäntö koko 
kauden aikana.

• Vihreä alue (2 ja 4) – Alueella sai liikkua urheilijat, huoltajat ja poolien edustajat. Myös median 
edustajat saivat liikkua tällä alueella stadionilla.

• Sininen alue (3) – Yleisölle tarkoitettu alue missä pääsivät seuraamaan kisoja. Alueella myös 
kisaravintola. Yleisön kulkureitit maastoon piirretty sinisilla viivoilla ja nuolilla.

• Stadionilla alueet olivat aidattu, ettei ryhmät menisivät sekaisin. Jotain ylityksiä alueiden välillä 
tapahtui yleisön osalta tapahtui mutta kokonaisuutena jako toimi hyvin.

• Järjestäjän toimitsijat sekä tuomarineuvoston jäsenet käyttivät maskia aina kun kulkivat alueella 
yleisön tai urheilijoiden ollessa paikalla.



Kilpailualue

• Valitettavasti huoltorakennuksen takana kulkeva yleisöreitti ei voitu olosuhteiden takia käyttää. 
Sen sijaan kaikki joutuivat kulkemaan ajotietä pitkin (kartalla vaaleanpunaisella) stadionille. Ilman 
tämä pieni muutos ryhmien pitäminen kokonaan erikseen toisistaan olisi ollut mahdollista mutta 
nyt meillä kuitenkin olut lyhyt tienpätkä missä kaikki kulkivat samaa reittiä stadionille ja pois.

• Sunnuntaina pooleilla oli kartalla näkyvän testialueen lisäksi käytössään myös erillinen testialue 
(sprinttiradan pitkä lasku joka ei ollut silloin käytössä) ja sinne pääsi ainoastaan punaisella service-
liivillä.



Muuta

• Tuomarineuvosto päätti ettei urheilijan itse tarvitse hakea viestinumerot kisakansliasta 
sunnuntaiaamuna. Myös huoltaja/joukkueenjohtaja sai hakea koko joukkueen numerot.

• Viestin lähtöalueelle urheilijat vietiin kahdessa ryhmässä, ensin numerot 21- ja sitten numerot 1-
20.

• Toimitsijat, urheilijat, huoltajat ja yleisö noudattivat koronaohjeistukset hyvin!



Beitosprinten

Beitostølen 20.-22.11.2020



Yleistä

• Ei yleisöä!

• Koronaohjeistukset hyvin samanlaiset kuin Vuokatilla.

• Paikallaolijoiden määrä rajoitettu. Max 200 henkilöä + järjestäjän toimitsojat ja median edustajat. 
• 90 mieshiihtäjä

• 55 naishiihtäjä

• 55 huoltomiestä

• Hyvin perusteellisesti tehty 12-sivuinen ”smittevernplan” (infektioiden torjuntasuunnitelma). 
Löytyy netistä osoitteelta https://www.beitoworldcup.com/wp-
content/uploads/2020/11/201117-Smittevernsplan-Beitosprint-versjon-3.pdf.

• Vuokatin tapaan, kilpailualue jaettu kolmeen alueeseen.

https://www.beitoworldcup.com/wp-content/uploads/2020/11/201117-Smittevernsplan-Beitosprint-versjon-3.pdf


Kilpailualue



Kilpailualue



Kilpailualue

• Alueet ja ryhmät
• Punainen – Urheilijat

• Sininen – Huoltajat ja laitevalmistajien edustajat

• Keltainen – Media edustajat.

• Valkoinen (ei näy kartalla) – Järjestäjän toimitsijat ja NRK:n työntekijät, tekniset henkilöt.

• Punainen ja sininen ryhmä saavat liikkua kilpailuradalla samaan aikaan ennen kilpailua ja kilpailun
jälkeen.



Kysymyksiä?



Kiitos!


