
MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT
Hiihtojaosto

Kansallinen Mäntsälä -hiihto 6.2.2021

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Tapahtumaan osallistuu kilpailijoita 120 - 200 henkeä, toimitsijoita 20 - 25 henkeä, kilpailijoiden
huoltajia noin 50 - 80 henkilöä. Erillisen terveysturvallisuusohjeen mukaisesti kilpailualue on avoin
vain kilpailijoille, ei yleisölle.

Järjestäjä:
Mäntsälän Urheilijat, hiihtojaosto, puheenjohtaja Nilla Ahde, p. 0400 460691

Aika:
Helmikuun 6. päivä 2021 klo 11.00 alkaen

Tapahtuman kesto:
Kilpailukeskuksen rakentaminen aloitetaan klo 7.00, ja purku päättyy noin klo 16.00. Kilpailun kesto
on noin neljä (4) tuntia.

Tapahtumapaikka:
Hiihdot järjestetään Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kylässä, hiihtokeskuksen maastossa.

Koko hiihtokeskuksen alue on varattu kaikkine tiloineen ja rakennuksineen hiihtokilpailujen
käyttöön edellä mainituksi ajaksi.

 Kilpailukeskuksen osoite on Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara, Mäntsälä

 Kilpailukeskuksessa sijaitsevat kilpailutoimisto, ajanottotila, kuuluttamo sekä wc-tilat.

 Paikoitus on keskitetty kilpailukeskukseen osoitteeseen Kuntomajantie 115, Mäntsälä.
Varapaikoitus Hirvihaaran alakoululla osoitteessa Kuntomajantie 30, Mäntsälä.

 Kilpailutoimisto on avoinna kilpailupäivänä klo 9.00 - 15.00.

 Kilpailunumeroita jaetaan kilpailupäivän aamuna kello 9.00 alkaen.

 Viitoitus kilpailukeskukseen tieltä 25 (Kuntomajantien ja Hyvinkääntien risteyksestä)

 Pysäköinti on kielletty Kuntomajantiellä tapahtuman ajan. Näin turvataan
hälytysajoneuvojen liikkuminen alueella.

 Kilpailukeskuksen pysäköintialueella pelastustiet pidetään avoimina.

 Pysäköintialueella on liikenteenohjaus, jonka ohjeita tulee noudattaa.
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 Loukkaantuneet toimitetaan ensiapuun järjestäjien kyydillä, omalla kyydillä tai Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksen sairaankuljetuksella.

Vastuuhenkilöt:

 kilpailunjohtaja Kari Onninen 0400 272 147

 kilpailusihteeri Pia Vuori 040 550 9281

 turvallisuusvastaava Antti Luoto 050 390 3065

 ratamestari Tapio Kyytsönen 0400 874 351

 stadionvastaava Tapio Kyytsönen 0400 874 351

 ajanottovastaava Jarmo Antikainen 040 594 2264

 kilpailun ensiapu
o kilpailukeskuksessa päivystää kilpailun ajan ensiapuhenkilöstöä

 kilpailun lääkäri päivystävä lääkäri terveyskeskuksessa

 kuulutus Arto Nummela 0400 874 215

Ohjeet kilpailuväelle:

 Kilpailijoiden tulee tutustua ennen kilpailua sitä koskevaan turvallisuusohjeeseen,
kilpailuohjeeseen sekä terveysturvallisuusohjeeseen ja noudattaa kilpailupaikalla niissä
annettua ohjeistusta.

 Kilpailijoita pyydetään suojautumaan mahdollisen pakkasen varalta pukeutumalla
lämpimästi, sään ja kelin edellyttämällä tavalla.

 Kilpailun pakkasrajana noudatetaan Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä.

 Liukastumisia pyritään estämään ulkona hiekoittamalla.

 Kilpailijoiden on syytä tutustua kilpailulatuihin hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.
Stadionalueeseen tutustuminen maastossa (lähtö-, ja maalialue) päättyy viisi (5) minuuttia
ennen kilpailun alkua eli kello 10.55.

http://www.mantsalanurheilijat.fi/@Bin/309776/MU_logo_2014%20virallinen.jpeg


MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT
Hiihtojaosto

Kansallinen Mäntsälä -hiihto 6.2.2021

 Kilpailijoilla on erikseen varattu suksien testaus- ja lämmittelylatu, joka sijaitsee
peltoalueella lähdön oikealla puolella. Alue on merkitty opastein. Kilpailun aikana suksien
testaaminen ja lämmittely kilpailuladulla on kielletty niin turvallisuussyistä kuin kilpailun
sujuvuuden varmistamiseksi.

 Kilpailun aikana kilpailun toimitsijoiden lisäksi vain kilpailuun lähtenyt kilpailija saa liikkua
kilpailuladulla, erityisesti tämä koskee lähtö – ja maalialuetta sekä 100 metrin matkaa
ennen maalia.

 Kilpailulatu on merkitty opastein, havuin, viirein, ratamerkein tai aidoin niiltä kilpailuladun
kohdilta, jossa olisi mahdollinen eksymis- tai ladulta suistumisvaara.

 Ensiapu: Kilpailukeskuksessa päivystää ensiapuhenkilöstöä. Kilpailun lääkärinä toimii
Mäntsälän terveyskeskuksen päivystävä lääkäri.

 Lähin terveyskeskus: Mäntsälän terveyskeskus (matkaa 7 km).

Hätätilanneohje:

1. Pysähdy ja arvioi tilanne
2. Sovi työnjako ja tilanteen johtaminen
3. Ota välittömästi yhteyttä kilpailun ensiapuhenkilöstöön
4. Soita tarvittaessa 112 ja kerro tilanne. Älä katkaise puhelua ennen lupaa.
5. Opasta pelastusajoneuvo paikalle tai sovi kuka menee vastaan
6. Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian kilpailunjohtajalle
7. Laadi yhdessä kilpailunjohtajan/ensiapuhenkilöstön/lääkärin kanssa raportti
tapahtuneesta.
8. Kilpailunjohtaja/ensiapuhenkilöstö/lääkäri ilmoittaa tapahtuneesta tarvittaessa
viranomaisille.

Mikäli onnettomuus tapahtuu maastossa siten, ettei loukkaantunut henkilö pääse
omin avuin pois radalta, paikalle lähetetään kilpailun ensiapuryhmä/hiihtojaoston
ensiaputaitoisia henkilöitä moottorikelkalla arvioimaan tilanteen, sekä järjestämään
tarvittaessa apua, tarvittavan hoidon ja kuljetuksen.

Kilpailun ajan kilpailun järjestäjällä on käytettävissään moottorikelkalla vedettävä
ahkio tapaturmatilanteita varten. Tarvittaessa paikalle kutsutaan pelastuslaitoksen
maastoajoneuvo.
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Paloturvallisuus

Erillistä suksien huoltotilaa ei ole käytettävissä. Tarvittaessa suksien huolto tehdään
ulkona. Kukin huoltaja vastaa omista välineistään. Voiteluraudat ja
lämminilmapuhaltimet on kytkettävä välittömästi pois päältä, kun niitä ei enää käytetä.
Jatkojohtoja käytettäessä on huomioitava niiden soveltuvuus ulkokäyttöön.

Vakuutukset

Kilpailun järjestäjällä on käytettävissään urheiluseuran vastuuvakuutus.  Kilpailijoilla
tulee olla SHL:n kilpailusääntöjen mukainen urheiluvakuutus. Järjestäjä ei vastaa
muista kuin järjestäjän aiheuttamista mahdollisista vahingoista.

Löytötavarat

Löytötavarat toimitetaan kilpailutoimistoon. Kilpailun aikana löytötavaroita voi
tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen kilpailusihteeriltä tai jättämällä
sähköpostiviestin osoitteeseen hiihto@mantsalanurheilijat.fi.

Alueella ei ole kamera- eikä videovalvontaa

PÄIVITETTY:

3.2.2021 Kari Onninen
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