VALJAKKOURHEILULIITON OHJEISTUKSET KILPAILUN JÄRJESTÄJILLE
SEKÄ OSALLISTUJILLE KORONAPANDEMIAN AIKANA

Lähtökohtaisesti tapahtuman järjestäjän velvollisuus on seurata
valtioneuvoston, THL:n ja oman alueensa AVI:n ohjeistusta tapahtumien
järjestämisestä. Lisämateriaalia löytyy Olympiakomitean ohjeista ja tästä
VUL:n laatimasta ohjeesta.
Ohjeissa painotetaan mm. hygieniasta huolehtimisen mahdollisuutta ja
turvavälejä (1-2m) tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja. Ihmisiä pitää
muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
Kasvomaskia tulee käyttää, mikäli turvaetäisyyttä ei voida toteuttaa.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan varikkoalueella/sisätiloissa liikuttaessa.

Kilpailujen ja tapahtumien etukäteisvalmistelut
• Järjestäjän velvollisuus on varmistaa ihmisten turvallisuus ja
turvavälien ylläpitäminen
• Pysäköinti- ja varikkoalueiden on oltava riittävän laajat
• WC-tiloihin kulku on järjestettävä niin, että turvavälit voidaan
huomioida
• Pesutiloja ei suositella tarjottavaksi kilpailijoille pandemian aikana
• Kahvilatoiminta mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa ja
maksuvälineenä mahdollisuuksien mukaan kortti tai MobilePay
• Koirien papereiden ja rokotusten tarkastus sekä sirulistat, suositellaan
toimitettavan tarkastettavaksi etukäteen sähköisesti (yhden koiran
tiedot yhteen pdf-tiedostoon). Paikan päällä tarkastus ulkona
mahdollisuuksien mukaan.
• Ajajien kokous järjestetään ulkona turvavälein ja/tai etäpalaverina.
Osallistujat lataavat etäsovelluksen kännykkään tai tietokoneelle ja
kilpailun järjestäjä jakaa linkin.
Pyritään max 15 min kokoontumisiin, jotta altistusaika jää
mahdollisimman vähäiseksi.

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry
PL 27, 96101 ROVANIEMI (toimisto)
00064 ADMINISTER (paperilaskut)

+358 40 539 0372 (toimisto)
toimisto@vul.fi (toimisto)
laskut@administer.fi (laskut)

Verkkolaskut
OVT-tunnus: 003710843722
Operaattori: BasWare, BAWCFI22

Y-tunnus 1084372-2
www.vul.fi
FB: @valjakkourheilu
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Tapahtuman yleisö ohjeistetaan turvaväleistä ja pyritään sijoittamaan
varikon ulkopuolelle. Paikalla saa olla vain välttämättömät henkilöt.
Valjakoiden handlereiksi suositellaan saman autokunnan / tiimin
jäseniä. Minimoidaan handlerien käyttö ja altistusaika (alle 15 min)
sekä huomioidaan turvavälit.
Kaikilla tapahtumaan osallistuville suositellaan koronavilkkua tai
paikalle voidaan laittaa suljettu laatikko, johon alueella liikkuvat voivat
jättää vapaaehtoisesti yhteystietonsa. Tiedot säilytetään 2 viikkoa,
minkä jälkeen tiedot hävitetään.
Suositellaan, että liikenne toimiston ja kilpailukentän välillä
minimoidaan
Lähdön ja maalin toteutuksessa suositellaan välttämään tarpeetonta
kulkureittien kohtaamista (esimerkiksi niin, että niiden väliin jätetään
ratasuunnittelussa kohtuullinen etäisyys)

Käytännön ohjeistukset on esitettävä kilpailukirjeessä
• Ohjeistus kilpailualueen järjestelyistä mm. parkkipaikat, varikot,
kulkureitit, (käsienpesupaikat), käytettävä etäyhteyssovellus ja linkit
tiedotustapahtumiin.
• Kilpailijoita suositellaan ottamaan omat käsienpesutarvikkeet ja
desinfiointipullo mukaan sekä vedet omille koirille.
• Ohjeistus ilmoittautumisesta, palkintojen jaosta (suositus ulkona) ja
kilpailupaikalla liikkumisesta
• Kilpailukutsuun sisällytetään ratapiirros, joka sisältää varoituskolmiot.
Myös videoitu rataselostus ennen tapahtumaa on suositeltava
huomioiden vaaranpaikat sekä vaativat kohdat
• Ohjeistus kilpailijoille: kahden ja kolmen päivän tapahtumissa
kilpailijan tulee perustaa oma varikko samalle paikalle jossa se
edeltävänä päivänä oli
• Ohjeistus osallistumismaksun palautuksesta: jos kilpailija peruu
osallistumisensa koronavirukseen viittaavien oireiden takia
• Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle, oli sitten kilpailija, toimitsija tai
handleri
• Muistutukset hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
• https://thl.fi/fi/web/infektiotauditjarokotukset/tauditjatorjunta/infektioidenehkaisyja torjuntaohjeita/kasienpesujayskiminen
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Tapahtumapaikalla tulee olla käsien puhdistamismahdollisuus sekä
käsien desinfioimismahdollisuus. Tarvittaessa voidaan harkita
kosketuspintojen pyyhkimistä.

Toimitsijoiden vastuu tapahtuman järjestämisessä
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Turvaetäisyyksistä huolehtiminen sekä tarvittaessa muistuttaminen
Tuomarin ja kilpailupäällikön kanssa on keskusteltava aikataulun
sopivuudesta sekä turvallisuustoimista
Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina tai
toimitsijana
Henkilökohtaisia suojakäsineitä sekä maskeja voi halutessaan käyttää
Henkilökohtaiset muistiinpano- sekä toimistotarvikkeet
Tulokset kirjoitetaan luokka kerrallaan ja niiden esillä pitämistä voidaan
rajoittaa tiettyyn aikajanaan ruuhkien hillitsemiseksi. Käytetään mielellään
etukäteen ilmoitettua sähköistä tulospalvelureittiä (live, fb…)
Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan kilpailijana tai
handlerina
Sairaana ei saa tulla kisapaikalle
Suositellaan kertakäyttöisiä tai kisojen ajan henkilökohtaista numerolappua,
uudelleen pestävien numerolappujen suhteen on noudatettava erityisen
hyvää hygieniaa
Palkintojen jako protestiajan jälkeen ulkona (suositus välittömästi luokka
kerrallaan)

Tapahtumaan osallistuvan vastuut
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Jokainen kilpailuun osallistuva osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Urheiluliiton, kilpailujärjestäjien ja urheilijoiden vakuutus korvaa vain lajissa
tapahtuneista tapaturmista tulevat kustannukset
Käsienpesun tärkeys ja opastukset https://thl.fi/fi/web/infektiotauditjarokotukset/tauditjatorjunta/infektioidenehkaisyja torjuntaohjeita/kasienpesujayskiminen
Sairaana ei saa tulla kisapaikalle
Turvaetäisyyksien noudattaminen
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