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YTK:n ohjeistus salikilpailuihin 5.9.2020 
 
Koronan vuoksi näissä kilpailuissa noudatetaan kilpailuiden järjestäjän asettamia lisäjärjestelyitä kaikkien 
kilpailuihin osallistuvien henkilöiden turvallisuuden maksimoimiseksi. 
 
*Emme kättele tavatessamme, kukaan ei pidä sitä epäkohteliaana tässä tilanteessa. 
*Porrastamme kisapaikalle saapumisen ja siten myös ilmoittautumisen seuroittain. Noudatattehan aikaa, joka 
teille annetaan otteluviikolla ja saavutte ohjeistettuun aikaan. Ei aiemmin taloon sisälle, jos tulette myöhässä niin, 
että ohjeistettu saapumisaikanne on mennyt, niin teidän ilmoittautumisenne siirretään viimeiseksi. 
*Ilmoittautumispisteessä jaetaan kilpailuihin osallistuville ottelijoille, valmentajille ja tuomareille ilmaiseksi 
kasvomaskeja sekä kertakäyttökäsineitä. 
*Ilmoittautumispisteestä eteenpäin punnitustiloihin ja lääkäriin mentäessä on jokaisen käytettävä kasvomaskia. 
Jos avustaja ei halua käyttää niin voi mennä ulos tai kahvioon odottamaan. 
*Kaikenlaisen ylimääräisen säätämisen ja hässäköinnin vuoksi muistakaa varata ilmoittautumismaksu käteisenä ja 
aina parempi jos on tasaraha. JOS EI OLE MUISTANUT OTTAA RAHAA, EI PÄÄSE PUNTARILLE. KUKAAN EI SAA 
POIKKEUSTA. VAIN MAKSANEET SAAVAT PUNNITUS JA -LÄÄKÄRIKORTIN. Jos pitää lähteä nostamaan rahaa ja oma 
ilmoittautumisaika meni jo, siirrytte ilmoittautumisessa viimeisiksi. 
*Punnitus ja -lääkäripisteitä on kaksi. 
A-PISTE=Miehet ja A+B-Pojat B-Piste=Naiset, tytöt ja C+D-pojat. 
*A-Piste sijaitsee palloilusalin itä-päässä ja on rajattu salista verholla. 
Kulku A-Pisteelle tapahtuu yläkerrasta katsomon kautta, poistuminen samaa reittiä. 
B-Piste sijaitsee palloilusalin länsi-päässä ja on rajattu salista verholla. 
Kulku B-Pisteelle tapahtuu alakerran katsomon alta käytävän päästä, poistuminen samaa reittiä. 
*Punnitukseen ja -lääkärille jonotettaessa on noudatettava min1,5m turvavälejä, vaikka kasvomaskeja 
käytetäänkin. 
*Urheilutalon hyvätasoinen kahvio palvelee yläkerrassa, mutta asiakaspaikkoja on rajallisesti ja toivomme että 
siellä ei vietettäisi varsinaisesti aikaa, ettei siellä mene liian lähituntumalle, vaan vapautetaan asiakaspaikat 
seuraaville kun oma asiointi on valmis. 
Hyvä olisi jos omaan otteluun on reilusti aikaa niin mentäisiin vaikka ulos kävelylle. 
(viereisissä rakennuksissa jäähalli ja uimahalli on myös kahvilat jos urheilutalon kahvio tukkeentuu ruuhkan 
vuoksi) 
*Kannustamaan tulevien katsojien määrää rajoitetaan max.2kpl./ ottelija pienen salin osalta. 
isossa salissa mahtuu katsojia olemaan, mutta istutaan niin että jätetään joka toinen tuoli tyhjäksi koskien eri 
seurojen porukoita. Tottakai samassa autossa saapuvien kanssa voi istua vierekkäin. 
*Suosittelemme maskin käyttöä kaikille katsojille sekä myöskin ottelijoille ja valmentajille jotka ovat katsomossa 
katsomassa otteluita kun oma on jo oteltu tai odotellaan sitä. 
 
Toivomme kisaväen ymmärtävän, että nämä säännöt on suunniteltu meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi, ei 
kiusaksi. 
 
Päivitämme ohjeita mikäli aihetta ilmenee. 
 
T. Järjestävän seuran talkooväki 
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