
Näin otamme huomioon COVID-19 viruksen SAUL SM-kisoissa Jyväskylässä 

 

KISAJÄRJESTÄJÄ: 

 Laatii aikataulun niin, että pystytään huomioimaan riskiryhmät ja varmistamaan ettei kenttäalueella 
ole yhtä aikaa liikaa ihmisiä.   

 Huolehtii, että kenttäalueilla ja lajisuorituspaikoilla on riittävästi käsien desinfiointiaineita. 
 Tehostaa siivousta ja desinfioi välineitä riittävän usein. Huolehtii, että välineitä käsittelevillä 

toimitsijoilla on kertakäyttöhanskat käsissä.  
 Huolehtii, että urheilijoiden kanssa lähikontaktissa olevilla toimitsijoilla on maskit tai visiirit 

käytössä. Tämä tarkoittaa lajijohtajia ja -sihteereitä sekä kanslia- ja kahviohenkilökuntaa. 
 Tarkkailee yleisömäärää katsomossa ja rajoittaa sitä tarvittaessa. 
 Ohjeistaa toimitsijat ja muut talkoolaiset poikkeustilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.   
 Tarkkailee urheilijoiden ja toimitsijoiden toimintaa kenttäalueella ja huomauttaa ohjeiden 

vastaisesta käyttäytymisestä.  

URHEILIJA: 

 Tulee paikalle vain terveenä. 
 On ottanut huomioon karanteenisuositukset kilpailuja edeltävien päivien osalta, mikäli on 

matkustanut riskimaissa.  
 Suorittaa verryttelyn maastossa ja saapuu kenttäalueelle (=lajisuorituspaikat) vasta 

lajikokoontumiseen.  
 Huolehtii käsien desinfioinnista kenttäalueelle saavuttuaan. 
 Viettää vapaa-ajan katsomoissa (pääkatsomo ja siirtokatsomot) tai kentän ulkopuolella turvavälejä 

noudattaen.  
 Välttää turhaa oleskelua lajisuorituspaikoilla.  
 Huolehtii käsien desinfioinnista ennen jokaista heittolajin suoritusta. 
 Antaa muille urheilijoille mahdollisuuden omaan ”reviiriin”. Ei kättele, halaa tai tule muuten liian 

lähelle ilman erillistä lupaa.   

TAPAHTUMAN ERITYISPIIRTEITÄ: 

 Tapahtuma on nelipäiväinen ja torstai on varattu pelkästään riskiryhmäikäluokille. Muina päivinä 
riskiryhmäikäluokkien lajit on sijoitettu aamupäivään, jolloin kenttäalueella on vain vähän muita 
ikäryhmiä.  

 Erillistä isoa callingia ei ole, vaan urheilijat kokoontuvat suoraan lajien kokoontumispaikoille, jotka 
merkataan selvästi kenttäalueelle. Tällä vältetään kontaktit muiden lajien osallistujien kesken. 
Juoksut 20 min., seiväs 60 min. ja muut kenttälajit 30 min. ennen lajin alkua.  

 Urheilija tekee varmistukset varmistuslistoihin, jotka kanslian läheisyydessä, 90 min. ennen lajin 
alkua. Urheilija merkkaa varmistuslistaan myös mahdollisen päällekkäisen lajin, mikäli ei pysty 
osallistumaan lajikokoontumiseen.  

 Ruokailu tulee varata ja maksaa etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Ruuat jaetaan 
annospaketteina kahviosta. Paikanpäällä on myynnissä vain muutamia kymmeniä annoksia per 
päivä ilman etukäteisvarausta ja ne ovat 2 eur kalliimpia kuin ennakkoon ostettuna.  

 Palkintojenjaossa mitalit ”tarjoillaan” urheilijoille eli urheilijat ottavat mitalin kaulaan itse 
tarjottimelta. Kättelyitä ei suoriteta ja urheilijoita pyydetään välttämään onnitteluhalauksia.   


