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Tieto ottelutapahtumaan osallistuneista
-

Ottelutapahtumissa kirjataan ylös kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt (pelaajat, valmentajat,
muut joukkuetaustat, ottelun toimihenkilöt jne.) joukkueen toimesta ja muistiinpanoja säilytetään
tapahtumakohtaisesti vähintään 14 vuorokautta.
Pelaajaluettelot, valmentajat ja joukkueenjohtajat löytyvät Torneopalin sähköisestä järjestelmästä.
Tuomareiden, kirjureiden ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden osalta on turnausvastaavan
kirjattava nimet ylös.

-

Sisääntulo ja pukuhuoneet
-

Koronapassit tarkistetaan kaikilta ottelutapahtumaan osallistuvilta, 16 vuotta täyttäneiltä
henkilöiltä. Kotijoukkue on vastuussa koronapassien tarkistamisesta.
Tiedottakaa vastustajia ennakkoon, mihin aikaan pukuhuoneisiin ja saliin pääsee.
Sisääntuloon laitetaan yksi pöytä, johon tulee käsidesiä. Käsidesit löytyvät iltavalvojan työtilasta.
Jokaiseen pukuhuoneeseen viedään pullo käsidesiä näkyvälle paikalle esim. penkille.
Pukuhuoneet tulisi jakaa niin, että vierasjoukkueet saavat kukin oman pukuhuoneen. Mikäli tämä ei
ole mahdollista, on siitä hyvä informoida etukäteen.
Jos joukkueita on paljon, on hyvä jakaa pukuhuoneet esimerkiksi alueittain tai otteluohjelman
mukaan niin, että pukuhuonetta käyttävistä joukkueista osa olisi aina pelaamassa.
Kotijoukkue voi käyttää esimerkiksi kuntosalia pukuhuoneenaan.
Pukuhuoneen ovenkahvat, vesihanat ym. on tärkeä desinfioida turnauksen aikana ja mahdollisesti
myös sen päätyttyä.

Toimihenkilöt ja katsojat
-

Joukkueen mukana tulevat vain ottelun kannalta välttämättömät henkilöt (pelaajat ja joukkueen
toimihenkilöt).
Katsojilta edellytetään koronapassia (16 v. ja sitä vanhemmat henkilöt). Koronapassien
tarkistaminen on joukkueen vastuulla.

Ottelut ja pallot
-

-

-

-

Lämmittely suoritetaan Puijo Wolley:n palloilla. Järjestäjä ottaa esimerkiksi 6 palloa/joukkue peli/lämmittelyalueelle. Palloja käytetään lämmittelyyn ja ne puhdistetaan lämmittelyn jälkeen
järjestäjän toimesta. Tauoilla palloja ei käytetä.
Jokaisella kentällä on oma pelipallonsa, se merkitään ennen turnausta/ottelua.
Ottelupallot pyyhitään desinfiointiaineella ennen ottelun alkua, erien välissä ja mahdollisuuksien
mukaan aikalisillä (suihkepullot löytyvät lavuaarin alta kaapista ja desinfiointiainetta on kanisterissa
lisää).
Joukkueet, kapteenit, tuomarit tai toimitsijat eivät kättele tapahtuman aikana.
Pistetaulu tulee myös pyyhkiä, mikäli kirjuri vaihtuu.
Tuomareilla tulee olla omat pillit mukana.

Ruokailu
-

Jos turnauksessa on tarjolla ruokaa, tulee joukkueen varata koulun ruokala käyttöönsä.
Ruokalassa ruoka jaetaan kotijoukkueen toimesta. Ruuan jakaja käyttää käsineitä sekä maskia.
Joukkueet istuvat ruokalassa omien joukkueidensa kanssa. Ruokailuaikoja on hyvä pyrkiä
porrastamaan.

Kahvio
-

Kahviotoimintaa saa järjestää.
Turvaväleistä tulee myyntitilanteessa huolehtia.
Maksutapana voidaan suositella kortti- tai Mobile Pay- maksua. Käteiskassaa saa käyttää.

Muuta
-

Ottelupaikalta poistutaan heti ottelun/turnauksen jälkeen.
Turnauksessa käytetyt pöydät pyyhitään hyvin.
Turnauksen jälkeen vessojen sekä pukuhuoneiden ovenkahvat pyyhitään vielä desinfiointiaineella.
Tämä siksi, että salilla voi olla muitakin käyttäjiä ennen maanantaita.
Tyhjennetään roskikset normaalisti ja vaihdetaan uudet pussit tilalle. Jätetään valvojan koppi siistiin
kuntoon ja tiskataan tiskit.

