TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA
PELASTUSSUUNNITELMA

Järjestäjä

Suunnistusseura ry
Tilaisuus

Sprintti
Tapahtumapaika
XXX liikuntakeskus ja läheinen maasto

Tapahtuma-aika
X.6.200X klo 08.00 – 17.00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot

Seppo Suunnistaja 0400-123456
Suunnitelma toimitetaan poliisiviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle:
Poliisiviranomaisen vastaanottomerkintä
Pelastusviranomaisen vastaanottomerkintä

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Toiminnan kuvaus
Nopeatempoinen suunnistuskilpailu aikuisille Rastiniemen alueella. Suorituksen
ihanneaika alle 15 min. Kilpailijoita ja toimitsijoita odotetaan tulevan n.1000 henkilöä.
Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet. Kilpailussa noudatetaan Sprinttisuunnistuksen ohjeita.

1. Kartta tapahtuma-alueesta, (liite1)
Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylä hälytysajoneuvojen pääsylle
kisakeskukseen on avoin ja ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja
vaaratilanteessa pidetään avoimina.

2. Turvallisuusorganisaatio
- turvallisuudesta vastaava henkilö ( Seppo Suunnistaja 0400-123456)
Turvallisuudesta rakenteiden osalta sekä pukeutumistiloissa vastaaR isto Rasti
Varsinaisia järjestyksenvalvojia ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta
isännän vastuulla ja kilpailunjohtajan määräysten mukaan. Liikenteenohjauksessa
käytetään poliisin hyväksymiä henkilöitä ja noudatetaan annettuja määräyksiä.
3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
- kilpailualue on niin laaja, ettei yleisömäärää tarvitse rajoittaa
- suunnistuskilpailuissa ei ole yleensä esiintynyt järjestyshäiriöitä
-alkoholin myyntiä järjestäjien toimesta ei ole. Liikuntahallin kahviossa on myytävänä
myös keskiolutta.
- häiriköiden seulonta tapahtuu liikenteenohjaajien toimesta
- myyntipisteissä, joissa nestekaasukeitin on ensisammutusvälineinä
jauhesammutin ja palopeitto.
Liikenteen ohjaus:
Kilpailijoiden tien turvallinen ylistys varmistetaan liikenteen ohjaajin. Huhtiniemenkadun
päässä on kilpailijoilla kadun ylitys. Liikenteenohjaaja valvoo kadun ylitystä.
Kilpailijat opastetaan kilpailupaikalle kilpailukutsun mukaisesti
Liikenteen ohjaajina tulevat toimimaan: A.A., B.B. ja C.C.
Em. henkilöt ovat toimineet
vastaavissa tehtävissä useissa aikaisemmissa kilpailuissa. Liikenteenohjaajat käyttävät
keltaista suojaliiviä.
4. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
-sairaskohtausten ja tapaturmien varalta kisa-alueella on ensiapuryhmä, jonka
toimintaa johtaa Siiri Sairaanhoitaja. Paikalla on lääkäri D.D., jonka tavoittaa
numerosta 0500 456789. Ensiapuryhmässä lisäksi R.R., T.T. ja Y.Y.
- loukkaantuneen kuljettamiseen varattu paareja ja ensiapuvälineitä
- sairasauto hälytetään 112 ja ajoaika noin 5 minuuttia
Ensiapuryhmä Siiri Sairaanhoitaja puh. 040-7894561
- rikokset ja ilkivaltaiset hälytykset (esim. pommiuhka) puh 112
- tapahtuma-alueella oleskelevalle yleisölle annettavat tiedotteet on kilpailuohjeessa ja
niitä toistetaan kenttäkuulutuksessa.
- kilpailijat ovat aikuisikäisiä ja kilpailu tapahtuu rajatulla, suppealla alueella, jotenka
kilpailijan eksyminen on epätodennäköistä. Etsintää tarvittaessa johtaa poliisi.

6. Viranomaisten hälyttäminen
Sairaankuljetus, palokunta ja poliisi 112

7. Päiväys ja allekirjoitus
Rastimaassa X.6.200X

. Seppo Suunnistaja

