
Circuit Racing SM-osakilpailu ALASTARO 1.-2.8.2020 

Koronavirusepidemian takia kilpailuvarikolla, sekä pääkatsomon alueella toimitaan poikkeusjärjestelyin. 

Jotta kilpailuviikonlopun järjestäminen on mahdollista ja toiminta ajan mukaista, noudatetaan kilpailussa 
seuraavia poikkeusolosuhteiden ohjeita: 

 Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään noudattamaan heille annettuja toimintaohjeita – lue lisää Olympiakomitean 
sivuilta tästä ja THL:n sivuilta tästä. 

 Älä tule varikolle, jos olet sairas tai karanteenissa. Mikäli sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, jää 
kotiin. Mikäli lähipiirissäsi on flunssan oireita, on myös tällöin parempi jäädä kotiin. 

 Ilmoita kaikkien mukana olevien avustajien henkilöiden nimi, osoite ja puhelin numero mahdollisen 
koronaviruksen tartuntaketjun paikallistamiseksi kilpailusihteerille outi.kalliomaki@gmail.com   

 Jokaiselle kilpailuun osallistuvalle kilpailijalle annetaan kilpailija rannekkeen lisäksi 3 avustaja ranneketta. 
 Huolehdi riittävästä käsihygieniasta pesemällä käsiäsi aina kun siihen on tarvetta. Jos vettä ja saippuaa ei ole 

saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 
 Varikon / katsomoalueen portilla, katsomoiden sisäänkäynneillä, sekä kilpailutoimiston ovella on käsidesiä 

tarjolla, käytä sitä aina alueelle mennessä, sekä sieltä poistuttaessa. 
 Asioidessasi kilpailutoimistossa, pidä huoli turvaväleistä mahdollisissa jonotus tilanteissa. 
 Ethän kättele kilpakavereiden tai muidenkaan kanssa, mutta ystävällinen tervehdys kuuluu tietysti aina asiaan. 
 Pidä koko viikonlopun ajan vähintään kahden metrin etäisyys kilpakavereihin. Huomioi tämä myös 

mahdollisissa ajoharjoituksen / kilpailun kokoontumistilanteissa. Koskee myös mekaanikkoja / avustajia / 
toimitsijoita. 

 Palkintojenjako tapahtuu ylävarikon tornilla aina kilpailulähdön jälkeen. Kyyditys park ferme alueelta 
hoidetaan. 

 Ethän lainaa kilpakavereiden välineitä tai omia välineitä kilpakavereille. (Koskee myös mekaanikkoja ja muuta 
henkilöstöä) 

 Varikon wc tilat ovat käytössä. WC-tiloista löytyy käsidesiä kaikille niissä asioiville. Hygieniasyistä 
suosittelemme kuitenkin jokaista ottamaan myös oman käsidesin mukaan kilpailupaikalle. 

 Varikon juomavesihanat ovat käytössä. Ennen vesihanan kahvaan koskemista muistathan desinfioida 
kätesi.  

 Varikon roskikset ovat käytössä. 
 Kaikkia yleisiä tiloja desinfioidaan säännöllisesti kilpailupäivien ajan. 

Suomen Moottoriliiton päivitettyyn tiedotteeseen koskien koronavirusepidemiaa voit tutustua tästä. 

TULOKSET 

Tulokset julkaistaan kilpailuvarikon virallisella ilmoitustaululla, sekä SM-sarjan facebook sivustolla 
https://www.facebook.com/FinnishSuperbike/ Paperisia versioita ei ole jaossa viikonlopun aikana. 

LOPUKSI 

Me jokainen omalla toiminnallamme vaikutamme siihen, että voimme Circuit Racing kilpailun näissä 
poikkeusoloissakin järjestää. Tämä vaatii kuitenkin tiukkaa sopeutumista yllä oleviin ohjeisiin, joita kaikkien tulee 
noudattaa. Circuit Racingista nauttiminen on nyt meistä kaikista itsestämme kiinni, joten toimitaan sen mukaan ja ei 
möhlitä tätä. 

Sosiaalisen median käyttö kisoissa on sallittua, mutta mieti tarkkaan minkälaisia kuvia haluat vallitsevassa tilanteessa 
julkaista.  

Kaikesta huolimatta, muistathan nauttia kisoista, pidä positiivinen vire yllä ja hymyile! 

West Coast Racing Club ry 

Outi Kalliomäki, kilpailusihteeri 

 

 

 



 

PÄÄSYLIPUT 

Ennakkoliput / portilta myydään www.tiketti.fi palvelun kautta, mobiilisti. Maksimi määrää ei ole rajattu. Palvelu vaatii 
kirjautumisen, jotta altistumisketjut voidaan tarvittaessa myöhemmin selvittää.  

 Katsomoalueen portilla on (ja myös ennen) tapahtumaan liittyviä ohjeistus kylttejä katsojille, joissa 
muistutetaan turvaväleistä ja opastetaan käsidesin käyttöön alueelle saavuttaessa, sekä sieltä poistuttaessa. 
Käsidesiä varataan katsomoalueen portille mutta hygieniasyistä suosittelemme kuitenkin jokaista ottamaan 
myös oman matkakäsidesin mukaan katsomoalueelle. 

 Turvaväleistä muistutetaan myös jo mahdollisen jonotuksen aikana ja tehdään opasteet. 
 Istumakatsomo on mitoitettu 2000 henkilön yhtäaikaiseen osallistumiseen katsojana. Mahdollisten turvavälien 

ylläpitämiseen ei ole käytännön estettä ja katsomon sisäänkäyntien alueelle tehdään opastaulut turvavälien 
ylläpitämiseksi. Istumakatsomoihin lasketaan maksimissaan 1000 katsojaa kerralla. Tämä on suositus, joka 
laitetaan opastetauluihin katsomon sisäänkäynteihin. Lisäksi alueella on noin 3000 henkilön maavallikatsomo, 
josta kilpailua voi myös seurata ja näin edesauttaa ”vapaan” tilan löytymistä ja voidaan taata että 1-2m 
turvavälit onnistuvat jokaiselle täyttää. 

 Varikko- / katsomoalueella myydään elintarvikkeita (paikalliset yritykset) ja tässä toiminnassa huomioidaan 
korona poikkeukset 

 Katsomoalueella päivystää koko virallisen aikataulun ajan 3 järjestyksenvalvojaa. 
 KAIKKI EDELLÄ OLEVAT TIEDOT ILMOITETAAN www.tiketti.fi palvelussa lipunmyynnin yhteydessä. 

 


