Rasti-Vihti ry

Koronaohje Ratamestareille 6.6.2020

Yleistä:
Tähän ohjeeseen on pyritty kokoamaan keskeiset asiat Rasti-Vihdin iltarastien
onnistumiseksi, huomioiden Koronaohjeet.
Haasteena on mm. materiaalien käsittely ja riittävien suojaetäisyyksien
noudattaminen, jotta minimoidaan riskit. Ihmisten kilpailuhenkisyys saattaa aiheuttaa
sen, etteivät kisatilanteessa muista huomioida riskejä.
Seuran tulee hankkia riittävästi desinfiointiainetta ja kertakäyttöhanskoja
toimitsijoiden käyttöön.
Keskiviikkorasteille ensimmäinen tunti 16:00 - 17:00 on rauhoitettu 65+ vuotiaille.
Etäisyydet:
Ratamestareiden tulisi merkitä 2 m:n etäisyysrajat (nauha) toimitsijapöydän eteen,
sekä lähtö- maalipukeille että mallikartoille.
Kilpailualueelle pystytetään paalu, johon KORONA OHJE kiinnitetään. Ohjeessa
muistutetaan mm. turvaväleistä ja kehotetaan olemaan koskematta leimasimiin ja
tulospalvelulaitteisiin.
Mallikartat:
Mallikartat tulee kiinnittää riittävän etäälle toisistaan
Kartat:
Tapahtumapaikalla on saatavilla joka radalle karttansa. Omatoimirasteille on karttoja
saatavilla ErnoSport Oy:stä (Vihdintie 3), Intersport Nummelasta (Tuusankaari 1),
sekä varaston seinällä (Ratastie 20b2) olevasta postilaatikosta. Rastilipusta
jokainen voi myös halutessaan ladata ja tulostaa kartat (kuten omatoimirasteilla)
Maksaminen:
Seuran ulkopuolisten toivotaan maksavat pääsääntöisesti ennakkoon pankkiin,
Rastilippuun tai mobiilimaksuilla (Epassi, Edenred, Smartum).
Käteisellä maksettaessa toivotaan tasarahaa ja käteisellä maksajaa muistutetaan
seuraavalla kertaa käyttää muuta maksutapaa. Voidaan myös ilmoittaa osallistujalle,
että maksaa tapahtuman jälkeen yhdistyksen tilille.
Kartan hinta on aikuisilta 7€. Opiskelijat ja nuorilta 3€. Perhehinta 10€? Emit-vuokra
1€?
Ilmoittautuminen:
Omatoimi ilmoittautuminen seuran jäsenille tabletilla ja käytetään yleistä
varovaisuutta ilmoittautumisia vastaanottaessa
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Lainaemitit:
Lainaemitit ovat käytössä. Emittiin koskee toimitsijan jälkeen vain vuokraaja.
Suorituksen jälkeen vuokraaja palauttaa emitin ämpäriin. Viikossa mahdolliset pöpöt
varmasti emiteistä kuolevat, mutta ratamestarin harkinnan mukaan ne voi pyyhkiä
desinfiointiaineella vietäessä ämpäristä takaisin ratamestarin salkkuun.
Tulospalvelu:
Tulospalvelulaitteet tulee desinfioida ennen ja jälkeen tapahtuman. Muut kuin
ajanottaja eivät koske laitteisiin. Etämaksaneiden ja jäsenten pikakaista on
käytössä, mutta tabletti tulee laittaa siihen moodiin, että rataa ei valita.
Pikakaistalla vain rekisteröidytään metsään. Tabletin näyttöön ei saa koskea.
Omatoimikäynti:
Muulloin kuin keskiviikon järjestetyssä tapahtumassa tehdyt suoritukset toivotaan
ilmoitettavan kuten omatoimirasteillakin. Nimi, rata ja aika/ei aikaa tulee kirjata
tuloksiin. Linkki tapahtumakohtaiselle tulossivulle löytyy Rasti-Vihdin
kuntosuunnistussivulta https://www.rasti-vihti.fi/kuntorastit/ sivun alaosan taulukosta
Rastit maastossa:
Rastien on tarkoitus olla suunnistajien käytössä ke-ke, eli viikon.
Emitit vain varsinaisena tapahtumapäivänä. Emittijä käsitellään vain hanskat
kädessä. Suositellaan pystyleimausta. Mikäli leimaus puuttuu, kysytään osallistujalta
onko käynyt kyseisellä rastilla. Mikäli on, suoritus hyväksytään.
Desinfioi emit kapulat, käytön jälkeen, kiitos.
Lähtö- ja maalipukit:
Pukit tulee desinfioida ennen ja jälkeen tapahtuman.
Lähtö ja maali leimasimia kaksi kappaletta etäälle toisistaan niin ettei tule kontaktia.
Rastiliput:
Rastiliput metsässä Ke-Ke. Haetaan pois viimeistään torstaina. Rastilippuja ei
desinfioida, mutta niitä tulisi käsitellä puhtailla hanskoilla. Myöskään niihin ei saa
yskiä.

