Turvallisuussuunnitelma
Tapahtuma
Timanttiset Ryske Hiihdot Tammelassa 15.1.2017
Tapahtuman luonne
Tapahtuma on kansallinen maastohiihtokilpailu, johon osallistuu kilpailijoita noin 250 henkeä,
toimitsijoita noin 20 henkeä, vanhempia, huoltajia ja katsojia noin 200 henkeä eli yhteensä noin
470 henkeä. Hiihtotapa on perinteinen.
Järjestäjä
Tammelan Ryske ry
Ajankohta ja paikka
Kilpailu järjestetään 15.1.2017 Tammelassa osoitteessa Kyöpelintie 20, Tammelan liikuntakeskus.
Kilpailu alkaa klo 11:00 ja päättyy palkintojen jakoon noin klo 15:00. Kaikkine järjestelyineen
tapahtumassa on henkilöitä paikalla noin klo 8:00 – 17:00.
Kilpailukeskuksessa on kuuluttamo, kisaravintola, pukuhuoneet ja kilpailun toimisto.
Kilpalatuna toimii lumetettu 2,5 km pururata.
Kilpailun organisaatio

Kilpailun johtaja:

Paavo Vesterinen

0503427626

TD

Ilkka Bister

0400353327

Parkkipaikka

Antero Mäkinen

0400693306

Kahvila

Tiina Kurkikangas

0405486967

Kanslia

Sirpa Hovila

0456409529

Ensiapu

Jari Sääksi

0503443752

Ratamestari

Timo Syrjälä

0503537707

Paikoitus
Viitoitus kilpailuihin on järjestetty Tammelan keskustasta.
Paikoitusalueena ovat liikuntakeskuksen sekä koulukeskuksen parkkialueet. Liikenteenohjaajat
osoittavat saapuville autoille parkkipaikan.
Pysäköinti järjestetään siten, että hälytysajoneuvojen liikkuminen ei esty. Kilpailukeskuksessa
toiminnot järjestetään siten, että pelastustiet pysyvät avoinna.
Liikuntakeskuksen traktoritallissa oleva käsisammutin otetaan paikoituksen käyttöön.
Palvelut
Kilpailukeskuksessa on kisaravintola liikuntakeskuksen sisätiloissa ja ulkona makkaran
myyntipiste.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa päivystää ensiaputaitoinen henkilö kilpailun ajan. Päivystyspiste on
liikuntakeskuksen alavarastossa. Ensiapupisteen puhelinnumero on 050 3443 752.
Kilpailun ajan kilpailun järjestäjällä on käytettävissään mönkijällä vedettävä ahkio.
Hätäkeskuksen numero on 112.
Etukäteisohjeet kilpailuväelle:
Kilpailijoita ja yleisöä pyydetään suojautumaan mahdollisen pakkasen varalta lämpimästi.
Pakkasen osalta kilpailun pakkasrajoina noudatetaan Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä.
Kilpailijoiden, huoltajien ja yleisön tulee noudattaa järjestäjän antamia ohjeita ja noudattaa
muutoinkin hyvän tavan mukaisia käyttäytymis- ja kilpailusääntöjä.
Ulkotiloissa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja ehjiä sähköjohtoja. Jos sähköjohdot joudutaan
vetämään kulkuväylän poikki, on ne suojattava ajosilloilla tai upotettavilla suojaputkilla.
Suksihuolto tehdään ulkotiloissa pääosin omin generaattorein. Kukin huoltaja vastaa omista
välineistään. Voiteluraudat ja lämminilmapuhaltimet on kytkettävä välittömästi pois päältä kun niitä
ei enää käytetä.
Paloturvallisuus
Kilpailukeskuksessa on myynnissä ulkona olevasta grillistä makkaraa. Grillin hoitajalla on
käytettävissään läheisessä ensiapupisteessä (alavarasto) oleva jauhesammutin. Lisäksi
grillauspisteessä on sammutuspeite.

Hätätilanneohje:






Arvioi tilanne.
Anna välitön ensiapu, soita tarvittaessa hätäkeskukseen 112. Hälytä kilpailun ensiapu 050
3443 752.
Opasta pelastushenkilökunta paikalle.
Mikäli onnettomuus tapahtuu maastossa siten, ettei loukkaantunut henkilö pääse omin
avuin pois, paikalle lähtee kilpailun ensiapuryhmä tarvittaessa moottorikelkalla.
Ilmoita tapahtuneesta kilpailunjohtajalle 0503427626. Vain kilpailunjohtaja/ensiapuryhmä
raportoi tapahtuneesta tarvittaessa medialle ja viranomaisille.

Vakuutukset
Kilpailijoilla tulee olla SHL:n kilpailusääntöjen mukainen urheiluvakuutus. Järjestäjä ei vastaa
muista kuin järjestäjän aiheuttamista vahingoista.
Parkkipaikat ja ensiapupiste kilpailukeskuksessa

12.1.2017 Tammelassa
Jari Sääksi

