Turvallisuusohjeistus kesä 2020
Noudatamme kesän 2020 kilpailuissa korona ohjeistuksia ja
pyydämme kaikkia tapahtumiin osallistuvia lukemaan
ohjeistukset ja noudattamaan niitä tarkasti.

Vain täysin terveenä ja oireettomana tullaan kilpakentälle.
Tutustutaan tarkasti kilpailun järjestäjän turvallisuusohjeisiin.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu aina ennen kisapäivää kilpailualenteri.fi -nettisivun
kautta. Ilmoittautumisia ei oteta enää vastaan paikan päällä.

Aikataulu
Aikatauluissa porrastamme eri sarjojen kilpailemisen eri aikoina. Myös tavanomaisesta
aikataulusta on jouduttu tekemään hiukan väljempi, jotta jo kilpailleet urheilijat voivat poistua
kentältä uuden lajin alkaessa.

Kentällä toimiminen
Kentällä on voimassa 500 hengen yleisörajoitus, johon lasketaan kaikki katsojat sekä kentän
ulkopuolella olevat toimitsijat kuten kioskimyyjät. Muistutamme kaikkia kentällä olevia
käyttäytymään uusien ohjeistuksien mukaan. Muistetaan turvavälit, pestään kädet ennen ja
jälkeen lajisuorituksen, ei kätellä tai anneta ylävitosia kavereille.

Toimitsijat
Vain toimitsijoilla on lupa koskea lajipaikoilla käytettäviin työkaluihin ja mittalaitteisiin.
Toimitsijoilla on oltava käsineet kädessä käsitelleessään heittovälineitä.

Urheilijat
Verryttely ennen kilpailu tapahtuu Urheilupuiston kentän yläpuolella kiertävällä hiekkapolulla.
Urheilijat saavat tulla omalle lajisuorituspaikalle noin 15 minuuttia ennen lajin alkua, jotta
vältetään urheilijoiden ruuhkautumista. Urheilijat odottavat omaa suoritustaan turvavälit

huomioiden. Myös poistuminen kentältä tapahtuu heti lajin jälkeen, jotta annetaan seuraaville
urheilijoille tilaa kisata. Peseydytään ja pukeudutaan mielellään kotona. Numerolappuja eikä
hakaneuloja tarvitse palauttaa hygienia syistä.

Välineet
Kilpailunjärjestäjä suosittelee ottamaan kisapaikalle oman heittovälineen ja kisaamaan vain
sillä. Mikäli urheilija ei omista omaa heittovälinettä saa hän käyttää kentän välineitä. Jokaisella
lajipaikalla on desinfiointiaine välineiden putsaukseen ja näitä suositellaan käytettävän.

Vanhemmat
Mikäli vanhemmat eivät osallistu kisoissa toimitsijatehtäviin, pyydämme heitä odottamaan
lastensa suorituksia katsomon puolella turvaetäisyyksiä noudattaen. Kaikki turha oleilu
kisakentän puolella on kiellettyä!

Kisajärjestäjä
Mikkelin Kilpa-Veikot pitää tarkkaa kirjaa siitä ketkä henkilöt ovat paikalla kisakentällä.
Urheilijat sekä toimitsijat ovat ilmoittautuneet etukäteen. Tämän henkilöiden kirjauksen vuoksi
pyydämme välttämään kaikkea tarpeetonta oleskelua kisakentän puolella. Katsomossa
oleskelu on sallittua turvavälejä noudattaen.

Seurana haluamme taata urheilijoille mahdollisimman turvalliset
olosuhteet kilpailla näissä olosuhteissa ja siksi onkin tärkeää, että kaikki
noudattavat annettuja ohjeita! Kiitos yhteistyöstä!

