Koronaohjeistus kilpailijoille (ulkokisat)
Välttääksemme covid-2019 tartuntoja parhaamme mukaan suosittelemme noudattamaan
seuraavia ohjeita. Jokaisen pitää tehdä kaikkensa suojellakseen itseään, muita kisaajia,
tuomareita sekä kisatyöntekijöitä kisatapahtuman yhteydessä. Korona-epidemian leviämisen
estämiseksi noudatamme kisapaikalla voimassa olevia THL:n ja OKM:n ohjeita.
Löydät ohjeistuksen täältä:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+ko
koontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76
-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
Lue myös alla olevat kisapaikan ohjeistukset huolella, saapumalla kisapaikalle
sitoudut samalla noudattamaan niitä.
Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet
-

-

-

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on
koronaviruksen oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky.
Mikäli kuulut riskiryhmään, suosittelemme harkitsemaan osallistumisen
tarpeellisuutta.
Pidä 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. Myös rataantutustumisessa
sekä jonottaessasi esim. bajamajoihin.
Käytä kasvomaskia aina rataantutustumisessa sekä rata-alueen välittömässä
läheisyydessä. Suosittelemme vahvasti käyttämään kasvomaskia koko
kilpailualueella. Ainoastaan oman kilpailusuorituksen aikana maskia ei tarvitse
käyttää.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. palkintopöydän
ja bajamajan läheisyydessä. Bajamajassa myös saatavilla yksittäisiä
kosteuspyyhkeitä.

Ilmoittautuminen kisapaikalla
-

-

-

-

ILMO: Erillistä ilmoittautumista ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa
mikäli ET pääse paikalle (ennen kisoja sähköpostitse, kisapäivänä koetoimitsijalle
tekstiviestillä)
KISAKIRJAT: (= tuloskirja+mittaustodistus) tuodaan niille varattuihin laatikoihin.
Toimisto hakee sieltä kirjat merkintöjä varten. Varmista, että kisakirjan kannessa
lukee selkeästi koiran KUTSUMANIMI (= nimi, jolla koira on ilmoitettu kilpailuun).
LAHJAKORTIT: (myös liikuntasetelit yms.) tuodaan niille varattuun laatikkoon. Kirjoita
lahjakortin taakse oma nimesi ja päivämäärä selkeästi tekstaten. Liikuntaseteleiden
merkinnässä noudata palveluntarjoajan ohjeita, jos niissä ei ole valmiina nimeä.
Numerolappuja ei ole käytössä, seuraa kilpailun kulkua kuulutuksista.

Kisakentän järjestelyt
-

-

Pyritään minimoimaan kaikenlainen oleskelu rata-alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä.
Noudatetaan kenttäjärjestelyjen mukaisia kulkureittejä.
Rataantutustumiset toteutetaan enintään 10 henkilön ryhmissä.
Rataantutustumisessa pitää käyttää kasvomaskia ja noudattaa myös 2 metrin
turvaväliä.
Kilpailijoiden tulisi poistua kilpailualueelta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.
Kentällä ei ole vesipistettä. Kilpailija tuo omat juoma- ja käyttövetensä paikalle.

Palkintojenjako
-

Palkintojenjako-seremoniaa ei pidetä. Palkittavat koirakot näkyvät tuloslistassa ja he
voivat noutaa palkintonsa palkintopöydältä tulosten vahvistamisen jälkeen. Tuloksia
kuulutetaan tasaisin väliajoin ja tuloksia voi myös seurata netissä osoitteessa:
http://tolleri.net/tulospalvelu/

Kahvio
-

Kisapaikalla on myös suppea take-away kioski, josta saat ostettua mukaasi juotavaa
ja pientä purtavaa. Maksu vain kortilla, mieluiten lähimaksulla.

Poissaolot ja kisamaksujen palauttaminen
-

Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on joitakin koronavirukseen viittaavia oireita, et
voi osallistua kilpailuun. Muista ilmoittaa poissaolostasi ennen luokkasi alkua (ennen
kisoja sähköpostitse, kisapäivänä koetoimitsijalle) niin palautamme starttimaksusi
ilman erillistä todistusta.

