
Turvallisuussuunnitelma

Tapahtuma: Himangan Urheilijoiden kansalliset hiihtokilpailut

Ajankohta: SU 22.12.2019  kello 11:00 alkaen

Tapahtumapaikka: Kalajoen hiihtomaja, Hiihtomajantie 90, 85100 Kalajoki

Osallistujat: hiihtäjiä kaikista ikäryhmistä

Lähtö ja maali:  Hiihtostadion

Etukäteisohjeet: Kilpailuohjeet seuran kotisivuilla www.himanganurheilijat.fi 

Kilpailun johtaja: Matti Hakala puh. 050-5188212

Kilpailun turvallisuuspäällikkö: Heikki Oja puh. 050-5984778

Tapahtuman reitit ja aikataulu: Kalajoen hiihtomajan lähimaasto. Lähdöt alkaen klo. 11:00 
lähtöluettelon mukaisesti.

Ensiapu: Ensiavusta vastaa Himangan SPR:n vapaaehtoisryhmä.  Päivystyspaikkana toimii 
hiihtomaja ja sen lähialue hiihtostadionilla. 

Auttajien opastaminen: Tapaturman tai onnettomuuden ollessa niin suuri, että 
hälytysajoneuvoja tarvitaan, järjestetään niille opastus järjestyksenvalvojien toimesta. 
Maastoon lähelle latua pääsee teitse. 

Riskit ja ennakointi: Suurimpia riskejä paleltumisoireet, kaatumiset ladulla ja seurauksena 
murtumia yms. 
Riskien hallinta: Pakkasta ja säätilaa seurataan. Mikäli keliolosuhteet (esim. kovat 
pakkaset) aiheuttavat riskin, tästä informoidaan ja päätetään ohjelman muutoksista. 
Päätöksen tekee kilpailun johtaja ja TD.

Toiminta hätä- tapauksessa:
1. Pysähdy, arvioi tilanne
2. Sovi työnjako ja tilanteen johtaminen
3. Välitön ensiapu ja muut tarvittavat toimenpiteet (potilaan siirtäminen 

pelastusajoneuvon saavutettaviin, potilaan peittäminen jne.)
4. Soita 112, kerro potilaan tilanne.
5. Opasta pelastusajoneuvo: Järjestyksenvalvoja menee vastaan.
6. Kun tilanne on ohi, välitön ilmoitus turvallisuuspäällikölle. Viestinnästä vastaa 

kilpailun johtaja.
7. Tehdään raportti tapahtuneesta.
8. Ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille
9. Suunnitelma käydään läpi järjestelyorganisaation palaverissa.
10. Tarvittavat puhelinnumerot laitetaan jakoon toimitsijoille. TD tarkistaa raportin.

http://www.himanganurheilijat.fi/


Kilpailuohjeet

HIMANGAN URHEILIJOIDEN HIIHDOT su 22.12.2019  klo 11.00

Kisapaikka:  Kalajoen Hiihtomaja, Hiihtomajantie 90, 85100 Kalajoki

Hiihtotapa: Vapaa, väliaikalähtö 30s

Kilpailukanslia: Hiihtomajan sisätiloissa

Kilpailunumerot: Sarjoittain kilpailukansliassa. Kilpailun jälkeen numerot kerätään      
maalialueella. Kadonneesta numerosta peritään 50€

Kisalatu: Käytössä on 1 km ja 1,5 km tykkilumilatu.  Latukartta nähtävillä 
hiihtostadionin ilmoitustaululla. Vain 8v tytöt ja pojat hiihtävät 1 km
radalla. Kaikki muut sarjat kiertävät 1,5 km rataa. 

verryttely ja testaus Verryttely ja suksein testaus kisaladulla on mahdollista vain
ennen kilpailun alkua sekä nuorten sarjojen tultua maaliin jolloin 
pidetään noin 20 min tauko ennen seuraavien sarjojen lähtöä.
Tarkemmat ajat selviää lähtöluettelosta sekä stadionin kuulutuksista.
Tauon aikana radalla saa verrytellä vain ne jotka valmistautuvat 
kilpailuun. Loppuverryttelyt tehdään muualla kuin kisaladulla.  
KILPAILUJEN AIKANA VERRYTTELY JA SUKSIEN TESTAUS
KISALADULLA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY  

Pukeutuminen/ Hiihtomajan sisätiloissa
peseytyminen:

Kahvio: Hiihtomajan sisätiloissa on kahvio ja ulkona on tarjolla makkaraa.
Kilpailijoille on mehu maalialueella.

Protestiaika: 15 min jokaisen sarjan viimeisen kilpailijan maaliintulosta

Ensiapu: SPR Himanka 

Palkinnot: Palkittavien määrä sarjoittain on nähtävillä ilmoitustaululla. Palkinnot 
jaetaan hiihtomajan sisällä kahdessa tai kolmessa erässä. Tarkemmat 
ajat selviää stadionin ilmoitustaululta sekä kuulutuksista.

Sarjat ja matkat: Hiihdettävät matkat ja kierrosmäärät sarjoittain näkyy seuran sivuilla
ja hiihtostadionin ilmoitustaululla.


