
Wuoksen Agility Urheilijat 
Koronaohjeistusta kilpailutapahtumaan 

 

Wuoksen Agility Urheilijoiden kilpailutapahtumassa noudatetaan agilityliiton kilpailujärjestäjille antamia 

ohjeistuksia, lisäksi seura on itse laatinut ohjeistuksen erityisjärjestelyiden vuoksi.  

Tähän tiedostoon on kirjattu yleisiä ohjeita kaikille kilpailutapahtumaan osallistuville sekä erikseen ohjeita 

kilpailijoille sekä talkooalisille. Kilpailutapahtumaan osallistuvien tulee tutustua tähän ohjeistukseen 

etukäteen.  

 

Yleiset ohjeet:  
-Osallistuthan tapahtumaan täysin terveenä, jos sinulla on oireita jääthän kotiin ja ilmoitat asiasta kilpailun 

järjestäjälle. 

-Kilpailupaikalla tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa, käsien desinfiointiin on varattu useita pisteitä 

kilpailupaikalla sekä wc tiloihin on järjestetty käsienpesu mahdollisuus. 

-Varaathan mukaasi omat juomavedet, jotta wc-tiloissa ja vesipisteillä minimoidaan kohtaamiset. 

-Noudatahan välimatkoja kilpailualueella. 

-Wc tiloja on järjestetty erikseen kilpailijoille (2 kpl) ja talkoolaisille (1 kpl). Tilat on merkitty kilpailupaikalla, 

wc tiloihin saa mennä vain yksi (1) jonottamaa. 

-Kilpailualueelle ei ole suotavaa tuoda ylimääräisiä henkilöitä mukaan esim. katsojia. 

-Pysäköintialueita on kilpailupaikalla myös useampi, kilpailijoiden autot kentän läheisyydessä oleville 

pysäköintialueille ja talkoolaisten autot kentän ulkopuolella oleville pysäköinti 

-Buffetissa käy VAIN korttimaksu 

 

Kilpailijoiden ohjeet: 
-Ilmoittautuminen tapahtuu ulkona teltassa, noudattaen välimatkoja. 

-Ensikertaa kilpailevat joilla ei ole kilpailukirjaa, kirjojen myynti tapahtuu buffetissa korttimaksulla.  

-Koirien rokotukset tarkistetaan pistokokein, varauduthan esittämään koirasi rokotukset kilpailupaikalla itse 

niin pyydettäessä. 

-Rataan tutustuminen tapahtuu aikatauluun merkityllä tavalla, noudattaen välimatkoja.  

-Tuomari ei pidä erillistä puhuttelua rataan tutustumisen yhteydessä vaan puhuttelut tapahtuvat 

kuuluttajan toimesta. 

-Vain nollatuloksen tehneet toimittavat kilpailukirjan toimitsijakoppiin, kirjoja varten merkittyyn laatikkoon. 

-Nollakirjat noudetaan ilmoittautumispisteen teltasta pöydältä. 

-Palkintojen jako suoritetaan ilman ihmiskontakteja, vastaavakoetoimitsija vie palkinnot 

palkintokorokkeelle ja kuuluttaja kuuluttaa palkitut noutamaan palkintoja, ei suoriteta kättelyitä.  

-Kilpailijoiden tulee välttää talkoolaisten kohtaamista ja noudattaa välimatkoja kohdatessa. 

 

Talkoolaisten ohjeet: 
-Varustathan mukaan oman tuolin, työhanskat sekä säänmukaisen varustuksen. 

-Talkoolainen käyttää samaa talkooliiviä koko päivän.  

-Muutamissa talkootehtävissä tulee käyttää erillistä suojavarustusta, tähän seura on varustanut 

talkoolaisille erilliset suojavarusteet kertakäyttökäsineet ja hengityssuojaimet. Näihin tehtäviin 

talkoovastaava tulee opastamaan kilpailupäivänä paikan päällä. 

-Talkoolaisille ei ole tarjolla seuran toimesta evästä eikä kylmäsäilytys mahdollisuutta ole. Joten varaathan 

mukaasi omat eväät. 

-Talkoolaisten tulee välttää kilpailijoiden kohtaamista ja noudattaa välimatkoja kohdatessa. 

 


