TURVALLINEN TAPAHTUMA SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ.

NÄIN SINÄ AUTAT LISÄÄMÄÄN TURVALLISUUTTA:
Tapahtumaan osallistutaan vain täysin
terveenä ja oireettomana. Tapahtumaan
ei saa osallistua mikäli on vieraillut
14 edeltävän päivän aikana maassa,
joista saapuvia karanteenisuositus
koskettaa. Riskiryhmään kuuluvien ei
suositella osallistuvan tapahtumaan.

Kisatoimisto: Varaa riittävästi aikaa ja
varaudu jonottamaan tarvittaessa
ulkona. Suosi kiireettömimpiä aikoja.
Kisatoimistoon pääsevät vain osallistujat,
muut voivat tutustua 2. kerroksen
expoon (eri kulkureitti). Tutustu
tapahtuma-alueen karttaan ennakkoon.

Katsojat pääsevät Stadionin katsomoihin
pääportaiden vierestä. Maalialueelle tai
varustesäilytykseen ei pääse. Sovi tapaaminen mahdollisten kannustusjoukkojen
kanssa varsinaisen tapahtuma-alueen
ulkopuolelle alueelta poistuessasi. Reitin
varrella on runsaasti tilaa kannustaa.

Muihin osallistujiin ja
toimitsijoihin
pyritään pitämään
vähintään 1,5 m turvaväli.

Kädet desinfioidaan ennen
kisatoimistoon ja expoon tuloa.
Tapahtuma-alueella on useita
käsienpesu- ja desinfiointimahdollisuuksia.

Näytä numerolappua toimitsijalle,
ota paita pöydältä.
Etene kulkusuunnan mukaisesti.
Tapahtumapaitaa ei voi sovittaa
eikä vaihtaa.

Suosittelemme käyttämään kasvomaskia kisatoimiston aulassa, expossa,
saapuessasi lähtöalueelle, lähdössä ja
juoksun alussa. Maskeja voi ostaa expon
sisäänkäynnin aulasta.

Reitillä on kasvomaskiroskikset
maskeja varten noin 0,5 km ja 1,2 km
päässä lähdöstä, Oopperan ja
Finlandiatalon edustoilla.

Huomioidaan tarkasti
yleiset hygieniaohjeet.
Käsien pesu, oikeaoppinen yskiminen,
niistä vain kertakäyttöiseen paperiin,
ei sylkemistä.

1,5 m

1,5 m
Anna tilaa muille juoksijoille,
reunoilla on tilaa.
Päästä nopeammat ohi keskeltä ja
pidä myös ohittaessa turvaväli.

1,5 m
Kosketa vain sitä mukia minkä otat.
Juomapöytien alkupäässä
voi olla ruuhkaa, joten etene
huoletta pidemmälle.

Mikäli mahdollista, vältä varustesäilytystä. Mikäli käytät varustesäilytystä,
noudata turvavälejä sekä tuodessasi että
noutaessasi varustesäilytyskassia.

Hygieniasyistä käytäthän
tapahtumassa vain korttimaksua.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

TURVALLINEN TAPAHTUMA SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ.

NÄIN JÄRJESTÄJÄ TEKEE TAPAHTUMASTA TURVALLISEN:
EXPO

EXPO

Toimitsijat osallistuvat vain terveenä ja
käyttävät kasvomaskeja tai visiirejä.

Kävijämäärää rajoitetaan ja osallistujat ohjataan
jonottamaan ulkona. Toimitsijat puuttuvat
tarvittaessa turvaväleihin.

Kisatoimiston ja expon aukioloaikoja on pidennetty ja ruuhka-ajoista ilmoitettu tapahtuman
nettisivuilla. Minimarathonin osallistujat ja riskiryhmäläiset voivat noutaa numeron poikkeuksellisesti jo tapahtumaviikon torstaina klo 17-20.

EXPO

EXPO

EXPO

Käsien desinfiointipisteitä on
tapahtuma-alueella useita.

Jälki- ja vuoden 2021 ilmoittautuminen
tapahtuu ulkona ilmoittautumisteltassa.

Siivousta tehostetaan. Expo on puoliksi ulkotila,
jossa ilma vaihtuu hyvin.

LÄHTÖ

LÄHTÖ

REITIN ERITYISJÄRJESTELYT

Alkujumppaa ei järjestetä, juoksijat
lämmittelevät itsenäisesti.
Katso täältä esimerkki alkuverryttelyyn.

Juoksijat erotellaan lähtöajoin pienempiin,
alle 500 hengen ryhmiin tavoiteaikojen
perusteella: siniseen, valkoiseen ja keltaiseen.

Huoltopisteet ovat normaalia pidemmät. Juomia
ei ojenneta. Maratonin suolakurkut ovat kipoissa.
Reitille lisätään ylimääräiset maskiroskikset.

REITIN ERITYISJÄRJESTELYT

REITIN ERITYISJÄRJESTELYT

MAALI

1,5 m
Leveämpi reitti
tarjoaa mahdollisuuden
väljempään juoksuun.

Maratonilla ei ole jäniksiä.
Näin vältymme isojen yhdessä juoksevien
ryhmien aiheuttamilta ruuhkilta reitillä.

VARUSTESÄILYTYS

OHEISTOIMINTA

Varustesäilytys on hajautettu kahteen eri
paikkaan, joihin juoksijat ohjataan turvavälit
mahdollistaen. Kuulutusta on lisätty ohjaamaan
juoksijoita ja muistuttamaan turvaväleistä.

Virallisia HCRD-jatkoja ei järjestetä.
Vaatteiden vaihtomahdollisuus ja erittäin
rajallinen määrä suihkuja Uimastadionilla.
Juoksijoiden suositellaan peseytyvän kotona.

Mitaleita ei pujoteta kaulaan, eikä palkittuja
kätellä. Maalihuollon linjastojen määrä kaksinkertaistettu ja vesi tarjotaan pulloissa.

Korttimaksupäätteidein määrää on lisätty
ja lähimaksua suositellaan juoksijoille.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

