Rally-tokokilpailun järjestäminen 1.8.2020 alkaen

29.4.2021

29.4.2021 päivitetty turvaväli, maskisuositukset ja rataan tutustumisen ryhmäkokorajoitukset
voimassa olevien ohjeistuksien mukaisiksi.
10.9.2020 päivitetty kohta yleisöstä: Tapahtumaan saa osallistua yleisöä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta noudattaen. Järjestäjällä on
oikeus rajoittaa yleisön osallistumista, jos annettuja ohjeita on vaikea toteuttaa kilpailupaikalla.
Rally-tokon kilpailutoiminta voidaan aloittaa erityisjärjestelyin 1.8.2020. Koronaviruspandemian
aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta yhdenkään kilpailijan, toimihenkilön tai
tuomarin tai hänen läheisensä terveys ei vaarannu. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä
päivitetään tarvittaessa viranomaisten määräysten muuttuessa.

Kilpailun etukäteisvalmistelut
-

-

-

-

Toimihenkilöiden ja tuomarin vapaaehtoisuus
• Toimihenkilöt (talkoolaiset ja vastaava koetoimitsija) sekä tuomari osallistuvat
tapahtumaan vapaaehtoisesti ja heillä on oikeus kieltäytyä sekä perua aiemmin
luvattu osallistuminen.
• Tapahtuman erityisjärjestelyt suositellaan esitettäväksi toimihenkilöille etukäteen.
Tuomarilta erikseen varmistettavat asiat
• Tuomarin halukkuus tuomaroida aiemmin sovittu kilpailu
• Kisojen koirakkomäärä, jotta aikataulu pysyy kohtuullisena koirakkomäärää voidaan
pienentää anotusta.
• Kilpailun kulku (esim. miten tuomari haluaa kilpailukirjojen varmentamisen ja
ruokailun järjestettävän)
Tapahtuma tulee voida järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä noudattamalla ja
riittävän väljissä tiloissa.
Tapahtumajärjestäjän tulee varmistaa ihmisten turvallisuus voimassa olevien
viranomaisohjeiden mukaisesti mm. turvaetäisyyksillä, hygieniaohjeistuksilla sekä
tarvittaessa henkilömäärien rajauksilla. Kilpailun järjestäjän tulee tapahtumakohtaisesti
arvioida, miten kilpailulle oleelliset toiminnot voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti
viranomaisohjetta noudattaen. Esimerkiksi ilmoittautumispiste voidaan järjestää ulos, vaikka
kilpailu pidettäisiin hallissa.
• Kilpailualueella tulee olla saatavilla riittävästi desinfiointiainetta ja
käsienpesupaikoilla riittävästi saippuaa. Käsienpesupaikassa tulee olla
kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä riittävästi.
• Parkkialueen tulee olla riittävän laaja ja järjestetty niin, että turvavälit voidaan
huomioida.
• WC-tiloihin tai ulkovesipisteille kulku on järjestettävä ilman kohtaamisia (esimerkiksi
turvavälit jonotusalueella)
• Ulkovesipisteiden hygieenisyydestä on huolehdittava.
• Kahvilamyynnin yhteydessä suositellaan maksua kortilla tai Mobile paylla.
Kisakirjeessä on hyvä mainita, jos kanttiinissa voi maksaa vain kortilla. Jos maksaa
käteisellä, varauduttava tasarahaan.
Kilpailujen järjestäminen ulkotilassa on suositeltavampaa kuin kilpailujen järjestäminen
sisätilassa. Jos käy ilmi, että pidetyssä kilpailussa on ollut joku sairaana tai sairastunut pian
kilpailun jälkeen, velvoitetaan kaikkia tapahtumaan osallistuneita toimimaan viranomaisten
ohjeiden ja määräysten mukaan.

-

-

-

Kilpailuun osallistujien enimmäismäärä on 60 koirakkoa, mutta Aluehallintovirastojen
kulloinkin voimassa olevat ohjeet voivat rajoittaa osallistujamäärää pienemmäksi ja näitä
ohjeita tulee noudattaa. Tapahtumassa saa olla läsnä kerrallaan viranomaisten sallima
enimmäismäärä ihmisiä. Enimmäismäärään sisältyvät tapahtuman toimitsijat ja järjestäjän
edustajat.
Kilpailun aikataulut tulee suunnitella siten, että tapahtuman aikana ei synny tarpeettomia
ruuhkia.
Käytännön ohjeistukset on esitettävä kilpailukirjeessä
• ohjeistus kilpailualueen järjestelyistä
• ohjeistus ilmoittautumispisteen käytännöistä
• ohjeistus palkintojenjaosta
• ohjeistus kisamaksun palautuksesta, jos kilpailija peruu osallistumisensa
koronavirukseen viittaavien oireiden takia.
Tuomareiden, toimitsijoiden ja osallistujien on luettava myös Kennelliiton ja AVI:n ohjeet.
Näitä määräyksiä on noudatettava.

Yleisiä ohjeita
-

-

-

-

-

Turvaväli 2 metriä täytyy pitää kaikkien paikalla olijoiden kesken koko kilpailun ajan.
Kilpailussa ei kätellä ketään.
Tapahtumaan saa osallistua yleisöä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta noudattaen. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa
yleisön osallistumista, jos annettuja ohjeita on vaikea toteuttaa kilpailupaikalla.
Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle, oli sitten kilpailija tai kilpailun toimihenkilö. Kisamaksun
palauttamista suositellaan, jos henkilö peruu osallistumisensa kilpailuun koronavirukseen
viittaavien oireiden takia.
Hyvä käsihygienia ja yskimishygienia on syytä muistaa. Jos yskit, yski omaan hihaan.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-jatorjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsien
desinfioimismahdollisuus sekä toimitsijoille että kilpailijoille.
Tapahtumapaikalla pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät,
valokatkaisijat ja hanat riittävän usein.
Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden
yhteystiedot. Koetoimitsija tekee ja ylläpitää ko. listaa. Lista on säilytettävä 6 kk tapahtuman
jälkeen.
Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, ylituomarilla on oikeus keskeyttää kilpailu tai
kilpailusuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Tapahtuman toimihenkilön vastuut
-

-

Turvaetäisyys (2 m) tulee säilyttää koko ajan ja kaikissa tehtävissä.
Kilpailun toimihenkilöiden tulee käyttää maskia.
Mikäli toimitsijoita on kilpailusuoritusten aikana pöydän äärellä kaksi, heidän tulee istua
siten, että turvaetäisyys säilyy koko ajan.
Tuomarin ja sihteerin turvavälin säilyttämiseksi suositellaan käytettäväksi NoShout-laitetta
tai muuta vastaavaa etäyhteyslaitetta, jonka tuomari tuo mukanaan kisapaikalle.
Tuomari suunnittelee sihteerin sijoittumisen kehässä tai sen välittömässä läheisyydessä.
Sihteeriksi tulee valita vain kokeneita toimihenkilöitä, jotka ovat perehtyneet rally-tokon
sääntöihin ja kilpailuohjeisiin ja harjoitelleet virhepisteiden merkitsemistä etukäteen.
Käytettäessä etäyhteyslaitteita henkilön tulee olla toiminut sihteerinä aiemmin.
Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään
tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

-

Tehtävätelineitä, tehtäväkylttejä, esteitä ja muita ratatarvikkeita tulee käsitellä pestyin käsin
ja kädet pestään tarvikkeiden käsittelyn jälkeen, lisäksi voidaan käyttää suojahansikkaita.
Tulokset kirjoitetaan luokka kerrallaan, eikä kilpailukirjoja liikutella eri ihmisten välillä ilman
selkeää syytä. Toimitsija huolehtii käsihygieniastaan.
Kun tuomari tarkistaa tulokset, allekirjoittaa arvostelulomakkeet ja kilpailukirjat, hänellä
tulee olla riittävä työrauha ja muiden paitsi koetoimitsijan tulee poistua toimistosta.
Lopussa tulosten selvittyä kilpailukirjat laitetaan pöydälle ja ne haetaan sieltä
numerojärjestyksessä, välimatkoja noudattaen koetoimitsijan ohjeiden mukaan.
Palkintojenjaon järjestäminen ei ole välttämätöntä, vaan palkinnot voidaan ottaa pöydältä
tms. yksitellen koetoimitsijan ohjaamana.
Ohjaajat poistuvat kilpailupaikalta mahdollisimman pian.

Tapahtumaan osallistuvan vastuut
-

-

-

-

-

Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen toimitsijat tai ylituomari eivät ole vastuussa
osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä
aiheutuvista vahingoista.
Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimitsijana tai
koiranohjaajana.
Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle (Linkki THL:n ohjeeseen). Ylituomari poistaa kaikki
nuhaiset/kuumeiset/tms. kisapaikalta. Tuomari ei ole lääkäri, eikä voi turvallisesti arvioida,
johtuuko nuha allergiasta tai jostain muusta.
Ohjaajan tulee käyttää maskia koko kilpailupaikalla oleskelun ajan pois lukien
kilpailusuorituksen ajan, jolloin maskin käyttö on vapaavalintaista. Suojahansikkaiden käyttö
on sallittua. Ohjaajan on hyvä käyttää myös omaa käsidesiä, vaikka järjestäjä on varannut
sitä koepaikalle.
Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan, käytetään käsidesiä. Käsidesiä tulee olla helposti
saatavilla.
Järjestäjillä on velvollisuus kerätä tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot.
Lista säilytetään 6 kk tapahtuman jälkeen.
Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta,
on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.

THL:n antamien ohjeistusten lisäksi tulee noudattaa:
- Aluehallintovirastojen määräykset
- THL ja OKM ohjetta
- STM linjauksia

Erityisjärjestelyt kilpailupäivän aikana
-

Ilmoittautumispiste
• Koiran ohjaaja ilmoittaa koiran kilpailuun (ei avustajana oleva henkilö).
Ilmoittautumispisteen pitää olla riittävän väljä ja ohjaajat noudattavat turvavälejä
jonottaessaan ilmoittautumispisteelle.
• Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi merkitsemällä turvavälit
paikkaan, johon jono ilmoittautumispisteelle muodostuu.
• Ilmoittautumispisteessä säilytetään riittävä etäisyys toimitsijoihin.
• Rokotukset tarkistetaan niin, että ohjaaja esittää rokotusmerkinnät toimitsijalle.
• Ilmoittautumistiskillä ei jaeta numeroliivejä. Järjestäjän antamia kertakäyttöisiä
numerolappuja voidaan käyttää.

•

Ratapiirros on nähtävillä myös ilmoittautumispisteessä. Kilpailijan on suositeltavaa
ottaa piirroksesta valokuva ilmoittautumisen yhteydessä, jottei ratapiirroksen lähelle
synny myöhemmin ruuhkaa.

-

Kilpailukirjojen varmennus
• Tuomari säilyttää riittävän (2 m) etäisyyden ohjaajaan.
• Kilpailukirjoja varmennettaessa sekä tuomarin että koiran ohjaajan tulee käyttää
maskeja. Kilpailujärjestäjän on varattava maskeja ja suojahansikkaita tuomarin
käyttöön. Kilpailukirjojen varmennus ja koirien mittaus suositellaan toteutettavan
ulkona.
• Koiran mikrosirun tarkistaa tuomari tai hänen valtuuttamansa henkilö tapahtuman
järjestäjän sirunlukijalla. Tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Järjestäjän tulee
huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen käyttäjän jälkeen.

-

Kilpailtaessa sisätiloissa
• Ilman vaihtuminen hallissa on varmistettava, esimerkiksi pitämällä ovia auki. Hallin
ovien kulkusuunnat suositellaan toteutettavan siten, että kohtaamiset minimoidaan.

-

Kilpailupaikan tilankäytön suunnittelussa huomioitavaa.
• Suositellaan, että liikenne toimiston ja kilpailukentän välillä minimoidaan.
• Lämmittelyalueen sijoittelussa on huomioitava edestakaisen liikenteen minimointi.
• Kehäalueen lähellä (2 m kehänauhasta) ei saa oleskella tarpeettomasti.
• Lähdön ja maalin toteutuksessa suositellaan välttämään tarpeetonta kulkureittien
kohtaamista (esimerkiksi niin, että niiden väliin jätetään ratasuunnittelussa
kohtuullinen etäisyys).
• Rataan tutustuminen toteutetaan turvavälejä noudattaen enintään paikallisen
Aluehallintoviraston asettaman kokoontumisrajoituksen mukaisissa ryhmissä. Mikäli
rataan tutustumisryhmiä on useampi, on rataan tutustumisryhmien vaihdon
tapahduttava ilman kohtaamista.
• Kilpailijoiden odottaessa kehäalueen läheisyydessä turvavälien päässä toisistaan
tuomari kertoo radalla olevat tehtävät ja sen, mihin asioihin erityisesti kiinnittää
huomiota arvostelussa. Jos tuomarilla on etäyhteyslaite ja käytössä on myös
kaiuttimet, tuomari voi kävellä radan läpi ja selostaa arvostelun kannalta oleelliset
asiat kisaajille kaiuttimen välityksellä.
• Tämän jälkeen kilpailijat siirtyvät turvavälejä noudattaen kävelemään radan läpi.
Kukin kilpailija siirtyy radalle tuomarin antamien ohjeiden mukaisesti omalla
vuorollaan, jottei synny tarpeetonta ruuhkaa.
• Lähtövuoroaan odottaville kilpailijoille tulee varmistaa oma tilansa turvaetäisyydet
huomioiden.

