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Koiratanssikilpailujen järjestäminen toistaiseksi
Koiratanssikilpailuja voidaan järjestää noudattaen voimassa olevia viranomaisten, Aluehallintoviraston,
Suomen Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton ohjeita.
Myönnetyn kilpailun järjestäminen edellyttää sitä, että paikallisen AVI:n kokoontumisohjeet sallivat
kilpailun järjestämisen. Kilpailun vastaava tuomari on velvollinen tarkistamaan asian. Mikäli kilpailua ei
voida järjestää, on koe joko siirrettävä tai peruttava
Pääkohtia annetuista ohjeista:
- Kilpailu tulee kaikilta osin järjestää noudattaen annettuja turvaetäisyyksiä ja riittävän väljästi.
Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.
- Yksittäisen tapahtuman henkilömäärässä on noudatettava voimassa olevaa alueellista ohjeistusta ja
mahdollista rajausta. Henkilömäärään on sisällytettävä kaikki toimihenkilöt kilpailijoiden lisäksi. Yleisölle
voidaan asettaa rajoituksia järjestäjän toimesta.
- Sairaana tai oireisena ei kilpailupaikalle saa tulla.
- Koiran mikrosirun voi tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla. Toimihenkilö tai
tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Hengityssuojaimia tulee käyttää tilanteissa, joissa hetkellisesti
ollaan turvaetäisyyksiä lähempänä. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen
käyttäjän jälkeen.
- Hengityssuojaimia tulee käyttää sisätiloissa, koiran ohjaaja saa kilpailusuorituksensa aikana olla ilman
suojainta.
- Kilpailun järjestäjä määrittää kehääntutustumisryhmien koot. Ohjaajamäärä suhteutetaan kehän kokoon
niin, että vaadittuja turvavälejä voidaan noudattaa. Kilpailualueella liikkuminen tulee järjestää niin, ettei
tarpeettomia kohtaamisia tai ruuhkapaikkoja synny.
- Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin, eivätkä he kättele
tapahtumassa ketään. Palkintojenjaot on järjestettävä niin, ettei ohjeita rikota. Kilpailukirjoja ja
arvostelulomakkeita käsitellään turvallisuus huomioon ottaen.
- Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä on oltava helposti saatavilla.
- Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää kilpailu sekä poistaa tilaisuudesta
henkilö, joka ei noudata ohjeita.
Näiden lisäksi kilpailunjärjestäjän, tuomareiden ja osallistujien on luettava ja tunnettava voimassa olevat
viranomaisten ja liittojen ohjeet ja näitä on noudatettava. Järjestäjä tiedottaa kilpailukutsussa kilpailijoita,
kuinka tilaisuudessa toimitaan.
Mikäli viranomaisten tai Kennelliiton ohjeet kilpailun järjestelyistä muuttuvat niin, ettei jo anottua kilpailua
pystytä niitä noudattaen järjestämään, voi järjestäjä perua kilpailun.
Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi
ilman seuraamuksia. Näissä tilanteissa tapahtuman järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään
mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi henkilölle syntyneistä matka- ja
majoituskuluista.
Järjestäjä sopii vastaavan tuomarin/tuomareiden kanssa kilpailun järjestelyistä etukäteen.

