
Komian Kirkon Hölkkä, perjantaina 7.8.2020 
Ohjeet juoksijoille, kannustajille, huoltajille ja kökkäväelle. 
 
Korona epidemia huomioon ottaen joitain muutoksia ja totutusta poikkeavia toimintatapoja 
noudatetaan tämän vuoden hölkkä tapahtumassa. Lue nämä huolellisesti. 
 

- Ilmoittautumiset otetaan vastaan vain sähköisesti www.ykv-suunnistus.net sivujen kautta. 
Paikan päällä ei ole mahdollisuutta enää ilmoittautua! 

- Saapuessasi kilpailukeskukseen noudata järjestäjien opastusta parkkipaikalle. Omaehtoinen 
tienvarsi pysäköinti ei ole sallittua. Poistuessasi kilpailukeskuksesta ole tarkkana ettet estä 
tai häiritse vielä reitillä juoksevien suoritusta. 

- Tapahtuman turvallisuussuunnitelma on nähtävissä ja luettavissa kilpailukeskuksessa. 
Perehdy siihen. 

- Kilpailukeskuksessa ei ole kahviota, joten varaa omat eväät. Vettä on saatavilla. 
- Käytettävissä ovat sisävessat, joissa huolehditaan suositusten mukaisista turvaväleistä ja 

käsihygieniasta. Käsisaippuaa ja –desiä on tarjolla. 
- Hölkässä käytetään kilpailunumeroita, jotka löytyvät Kirmaushallin ulkotiloista matka- ja 

numerojärjestyksessä. Ota omat hakaneulat mukaan kiinnittääksesi numerolappo. Järjestäjä 
ei jaa hakaneuloja. Kilpailunumero tulee olla näkyvällä paikalla etupuolellasi saadaksesi 
oikean ajan maalissa. Kilpailunumero palautetaan heti maalin jälkeen erikseen merkittyyn 
paikkaan 

- Lähdöt porrastetaan -> klo.18 ½maraton, klo.18.15 10km ja klo.18.30 5km. 
- Lähtöön ryhmitytään väljästi. Tilaa kyllä on. 
- Reitti ja matkaopasteet on merkitty hyvin, noudata niitä. Valvojia on reiteillä. Tarkista 

kuitenkin etukäteen kartasta oman matkasi reitti, ettet väsyneenä juokse väärin. 
Reittikartta on nähtävissä sekä sähköisesti että kilpailukeskuksessa. 

- Reitillä noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä ja valvojien ohjeita. Kuljetaan tien vasenta 
reunaa, paitsi ½maratonin kääntöpaikalla hetkellisesti oikeaa reunaa. Niistäessä tai 
sylkiessä hakeudutaan väljemmälle paikalle ja varmistetaan, ettei kukaan ole takana, jonka 
päälle pisaroita voi lentää. Mitään roskia ei saa heittää maahan. 

- Huoltajien ja kannustajien suositellaan olevan väljästi, reitin varrella on hyvin tilaa.  
- Maalissa on juomapiste, jossa on tarjolla vettä ja mehua. Juomat kaadetaan valmiiksi 

kuppeihin. Käytetty kuppi viedään itse roskikseen. 
- Kilpailukeskuksessa on ja reitin varrella kiertää EA-ryhmä. 
- Heti maaliin tulon jälkeen ohjataan noutamaan mahdollisesti voittamasi palkinto. Kuuntele 

siis hetki kuulutusta ennen kuin poistut verryttelemään ja vaihtamaan vaatteita. Yhteistä 
palkintojen jakoa ei ole. 

- Tulokset pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian netissä. 
- Tapahtumassa otetaan valokuvia ja niitä voidaan käyttää järjestäjän julkaisuissa. 
- Jokainen hölkkä tapahtumaan, missä roolissa tahansa osallistuva, saapuu paikalle vain 

terveenä. Viranomaisten ohjeistuksia noudatetaan ja muutoksia hölkän ohjeisiin voi tulla 
nopeastikin, joten seuraa nettipäivityksiä ja hölkkä päivänä paikan päällä kuulutusta. 

 
Hyvää juoksua jokaiselle! 

 
t. Eija Keski-Säntti, kilpailunjohtaja 

ja suunnistusjaoston väki 


