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OHJEITA KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE ! 

Pandemian johdosta kesän kilpailukausi toteutetaan erikoisolosuhteissa, ja sen vuoksi tähän on koottu 

ohjeita, joita noudattamalla voidaan kilpailut viedä läpi.  Nämä ohjeet ovat tehty 16.5.2020 vallitsevan 

tilanteen mukaan ja toimintoihin saattaa tulla muutoksia, jos Valtiovalta muuttaa ohjeistustaan kireämpään 

suuntaan. 

Lisäksi jokainen kilpailunjärjestäjä harkitkoon omalta osaltaan kilpailujen järjestämistä ja niitä reunaehtoja, 

joilla kilpailut voidaan viedä turvallisesti päätökseen.  Huomioitavaa on,  että toimitaan ohjeistuksen 

mukaisesti, vältetään turhia lähikontakteja sekä huolehditaan,  että riskiryhmäläiset eivät toimi töissä. 

Mikäli kilpailuun osallistumista joudutaan rajoittamaan, pitää siitä ja rajoitusten perusteesta kertoa 

kilpailukutsussa. 

Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon turvaväli, 2 metriä, myöskin tuomaritoiminnassa radoilla.  On 

syytä välttää menemästä lähemmäksi tuota kahta metriä,  esim asehäiriö,  päätös tulee tehdä etänä.   

Sääntöjä noudattaen,  mutta tilanteeseen nähden soveltaen,  mutta ampujan  etu että ampujan  ja tuomarin  
turvallisuus edellä.  Näytekiekkoja annettaessa on huomioitava,  että ryhmä ei kasaannu kiekkoja 

seuraamaan,  vaan kiekot siten,  että yksi ampuja kerrallaan voi ne turvallisesti katsoa. 

Mikäli valtiovallan antamat ohjeet ja nämä ohjeet ovat ristiriidassa,  Valtiovallan antamat ohjeet ajavat 

näiden ohjeiden edelle, ja niitä noudatetaan. 

On tarkoin seurattava, miten epidemia etenee ja oltava ajan tasalla määräysten suhteen. 

 

Alla oleva teksti (kursivoitu)  lainattu YLE urheilu/ministeri Kosonen: 

Lainaus alkaa: 

– 1. päivä kesäkuuta jälkeen järjestettävissä yleisötapahtumissa voi olla paikalla enemmän kuin 50 ihmistä, 

jos tapahtuma voidaan järjestää sellaisin järjestelyin, että osallistujat voivat ylläpitää hygieniaa ja riittäviä 

turvavälejä, Hanna Kosonen kirjoitti.  

– Tilaisuuksissa on myös pidettävä huolta siitä, ettei niissä synny liian tiiviitä ihmisjoukkoja esimerkiksi 

jonoissa lippuluukulle ja myyntipisteisiin. Urheilutapahtumissa on pidettävä huolta urheilijoiden terveydestä 

ja turvallisuudessa esimerkiksi varmistamalla pukuhuonetilojen riittävä väljyys. 

– Vaikka kokoontumisrajoituksen enimmäishenkilömäärä nousee, tulee hygienia- ja muita turvallisuusohjeita 

edelleen noudattaa. Virus on edelleen olemassa ja tartuntoja pitää pyrkiä välttämään, sen vuoksi fyysisten 

kontaktien määrä on hyvä pitää alhaisena. Aluehallintoviranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin. 

Mitä nämä urheilukilpailuihin ja sarjoihin liittyvät erityisjärjestelyt käytännössä tarkoittavat? 

– Erityisjärjestelyt sisältävät mm. panostuksia tilojen puhtauteen ja hygienian ylläpitoon. Osallistujille on 

turvattava käsienpesu- tai desinfiointimahdollisuus sekä riittävä väljyys ja turvavälit, esimerkiksi 

yleisömäärää rajoittamalla. On kiinnitettävä huomiota siihen, ettei synny jonoja esim. lippuluukulle tai 

myyntipisteisiin. Myös osallistujia on suojattava mm. varmistamalla riittävä väljyys pukuhuonetiloissa. 

Lainaus päättyy 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Ohjeet haulikkokisojen järjestämiseksi covid19 – pandemian aikana: 

1. Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailut yleensä 

Ilmoittautumisen tulisi päättyä n viikkoa ennen kilpailua, ja ilmoittautuminen tulisi tehdä vain 

sähköisesti.  Samoin kilpailumaksu tulisi maksaa sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Hyvä 

väline tähän on Eräverkko Oy:n tarjoama palvelu.  Käteisen rahan käyttämistä tulee välttää.  Jälki-

ilmoittautumisia ei tule ottaa,  näin taataan kisa-organisaatiolle riittävästi aikaa tehdä järjestelyt 

turvallisesti.  Etukäteen voidaan tehdä kaikki tarvittava paperityö siten,  että kontakteja kilpailijoihin 

ei tule tarpeettomasti.  Selkänumeroiden yms aineiston jakaminen tulee järjestää siten,  että 

henkilökontaktit eliminoidaan, esim selkänumerot valmiina suojuksissa, jotka laitetaan nastoilla 

riittävän isolle ilmoitustaululle tms seinään.  Lisäksi   toimintaohjeet kirjallisena  saatavissa helposti 

koskettamatta koko nippuun.   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee pyytää kilpailijan sportti ID sekä maininta lisenssistä.  

Mikäli osallistujia joudutaan rajoittamaan,  tulee rajoittamiseen käyttää ensisijaisesti vuoden 2019 

ranking-tuloksia, ja että etusija on kilpailijoilla, jotka kilpailevat sarjoissa M-N-JUN.   

Haulikkojaosto ohjeistaa,  että sarjojen Y70-Y75-Y80 sarjoja ei järjestetä.  Jos kilpailija, joka kuuluu 

em ryhmään, haluaa kuitenkin kilpailla täysin omalla vastuullaan,  tulee hänet  sijoittaa esim sarjaan 

Y60. 

Eriä järjesteltäessä on suotavaa,  että jokainen sarja ampuu omissa erissään, eikä siis  sarjoja 

sekoiteta. 

 

2. Kilpailijat 

Kilpailuun saapuva kilpailija ei saa olla sairas,  eli flunssan oireita ei saa olla havaittavissa.  Mikäli 

tällainen, selvästi oireileva kilpailija alueelle saapuu, kilpailun TA poistaa henkilön välittömästi 

alueelta.  Kilpailumaksun palautuksesta pitää keskustella järjestäjän kanssa,  mutta järjestäjä ei ole 

velvollinen maksun palautukseen. 

 

3. Kilpailutoimisto 

Kilpailun aikainen kilpailutoimisto tulee olla sellaisessa paikassa,  että toimistoon ei pääse,  eikä sinne 

saa ottaa ketään ulkopuolisia henkilöitä.  Kilpailun johdolla tarkoitetaan: TA – kilpailun johtaja – 

päätuomari.  Eli erillään esim kahviosta.  Kaikki toimistoon kilpailun aikana toimitettava aineisto ( 

pöytäkirja ) kulkee sinne vain varmistettua ketjua pitkin ( käsidesin käyttö ).  Tämä toimitusketju voi 

olla myös sähköinen esim kuvaamalla pöytäkirja ja toimittamalla se esim WhatsAppia käyttämällä. 

 

4. Yleiset tilat kilpailun aikana 

Kilpailuissa voi olla tarjolla kahvia, virvokkeita, sämpylöitä, grillimakkaraa.  Tämä ns Puffetti tulee 

sijoittaa ulos, erilliseen telttakatokseen.  Siellä ei saa olla istumapaikkoja sekä henkilökunnan tulee 

huolehtia että kassalle ei tule jonoja ja että turvaväli on 2 metriä.  Myytävät tuotteet tulee olla 

erikseen pakattuja,  asiakkaat eivät voi päästä käsiksi tuotteisiin muutoin kuin siihen annokseen, joka 

on juuri hänelle tarkoitettu. 

Jokaisen tulee siirtyä nauttimaan annoksensa esim omaan autoonsa. WC:ssä käynnit tulee järjestää 

siten,  että wc-tilaan ei mene kuin yksi henkilö kerrallaan.  WC:ssä tulee olla juokseva vesi ja saippuaa 

sekä desinfiointiaineet saatavilla. Käsipyyhkeinä käytetään paperisia irtopyyhkeitä. 
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5. Toimiminen radoilla kilpailun aikana sekä oleskelu taukojen aikana 

Erissä vain 5 ampujaa max.  Radalla tulee pitää 2m:n turvaväli,  myöskin ratatuomarin tulee huolehtia 

tästä turvavälistä.  Asehäiriön toteaminen tulee tehdä 2 m:n turvavälillä.  Olisi suotavaa,  että 

jokaisella radalla olisi päätuomarina järjestävän seuran toimihenkilö,  ja kilpailijat toimisivat vain 

kirjurina ja taulutuomarina,  mutta talkoolaisten niukkuudesta johtuen voidaan kaikki tuomarit ottaa 

kilpailijoista.  Lähettimen hygieniasta kilpailun aikana tulee huolehtia, käsidesi, desinfioivat pyyhkeet 

ja kertakäyttöhanskat.    Radalla tulee olla  saatavilla riittävästi käsidesiä sekä käsipyyhkeitä ja 

hanskoja. 

Erän päätyttyä, kilpailijat hajaantuvat kisa-alueelle odottamaan seuraavaa vuoroaan.  Aikaa voi 

kuluttaa omassa autossaan ja vältellä kanssakäymisiä muiden alueella olevien henkilöiden kanssa, 

turvaväli min 2 m.   

 

6. Kilpailun aikataulut 

Aikataulut on hyvä laatia siten,  että alueella olisi mahdollisimman vähäinen määrä henkilöitä siis 

kilpailijoita yht’aikaa.   
 

Kahden päivän kisat, ampujia 90 ampujaa, paikalla 45 ampujaa :  

 
 

( Eräverkko Oy, www.eraverkko.fi )  

 

RANKING-JÄRJESTELMÄ SKEETIN JA TRAPIN OSALTA VUODELTA 2020 ON PERUTTU JA OHJELMA 

TOTEUTEAAN VUODEN 2021 RANKING-OHJELMANA !!! 

Klo 1 2 3 1 2 3

9.00. 1 2 3 1 2 3

9.30. 4 5 6 4 5 6

10.00. 7 8 9 7 8 9

10.30. 3 1 2 3 1 2

11.00. 6 4 5 6 4 5

11.30. 9 7 8 9 7 8

12.00. 10 2 3 1

12.30. 11 12 13 5 6 4

13.00. 14 15 16 8 9 7

13.30. 17 18 10

14.00. 10 11 11 12 13

14.30. 13 14 12 14 15 16

15.00. 16 17 15 17 18

15.30. 10 18 10 11

16.00. 11 12 13 14 12

16.30. 14 15 13 16 17 15

17.00. 17 18 16 18

17.30.

LAUANTAI SUNNUNTAI

Ratkot 1-9

Ratkot 10-17

LOPPUKILPAILUT

http://www.eraverkko.fi/

