1
Versio: 25.5.2020/Joen Liitokiekko ry

JOEN LIITOKIEKON VIIKKOKILPAILUJA KOSKEVAT ERITYISJÄRJESTELYT/OHJEET COVID19-PANDEMIAN AIKANA - ALKAEN 1.6.2020

1.) Viikkokilpailujärjestelyissä noudatetaan ”SFL:n ohjeistus kilpailunjärjestäjille, pelaajille ja seurojen
muuhun toimintaan. (Päivitysversio 20.5.2020 klo 14).” -ohjetta: Luku 1: Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

2.) Kaikkien

viikkokilpailuihin

osallistuvien

pelaajien

tulee

noudattaa

”SFL:n

ohjeistus

kilpailunjärjestäjille, pelaajille ja seurojen muuhun toimintaan. (Päivitysversio 20.5.2020 klo 14).”
-ohjetta: Luku 2: Ohjeet pelaajille (löytyy myös tästä dokumentista, kts. sivut 3-6)
3.) Käytännön erityisjärjestelyt/-ohjeet viikkokilpailuissa (tiivistelmä):
a. Älä osallistu kilpailuun, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Muista
tarvittaessa myös peruuttaa ilmoittautumisesi – kiitos!
b. Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin
vähintään 1-2 metrin turvaväli. Ja:
i. Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
ii. Käytä vain omia pelivälineitäsi ja puttaa vain tyhjään koriin.
iii. Vältä kaikkea tarpeetonta oleilua ja ”hengailua” radalla, ja poistu kilpailualueelta
heti kilpailun päätyttyä.
iv. Ei kavereita yleisöksi mukaan, ei ”caddietä” (poikkeuksena juniorit 13 vuotta ja
nuoremmat, jolloin huoltaja saa olla mukana).
c. Ennen kilpailua ei järjestetä pelaajakokousta vaan kilpailijat menevät omatoimisesti
lähtöväylälle ja lähtö tapahtuu annetun lähtöajan mukaan. Toimitaan seuraavasti:
Kierros alkaa aina tasan klo 18:00. Muistathan kesällä 2020, että:
•

Ilmoittautuminen Metrixissä sulkeutuu automaattisesti tasan klo 17:00 ja
ryhmät lähtöväylineen julkaistaan tämän jälkeen viimeistään klo 17:15
mennessä.
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•

Pelaajien tulee huolehtia itse siitä, että ovat oikealla lähtöväylällä kierroksen
alkaessa klo 18:00. Mikäli pelaajalta väyliä jää pelaamatta myöhästymisen
vuoksi, niin ko. väyliltä tulokseksi merkitään par + 4.

•

Ryhmät yleensä arvotaan aina eli toiveita ryhmäkavereista ei voi esittää, eikä
jälki-ilmoittautumisia klo 17:00 jälkeen oteta vastaan.

•

Lämmittely suositellaan tehtäväksi lähtöväylällä, mutta luonnollisesti
mahdolliset muut pelaajat huomioiden eli viikkokisojen ratavaraus alkaa klo
18:00. Muille pelaajille kannattaa kertoa alkavasta viikkokisasta ja pyytää
heitä poistumaan radalta klo 18:00 mennessä ja toivottakaa heidät aina
myös tervetulleiksi seuraavan viikon koitokseen!

d. Radat ja ennakkotiedotus:
•

Pelataan lähtökohtaisesti ratojen vakiolayouteja niiden virallisten sääntöjen
mukaisesti. Väylien säännöt löytyvät väyläopasteista sekä sähköisessä
muodossa Metrixin ratatiedoista.

•

Mikäli jollain viikolla pelattavalla radalla on jotakin vakiosta poikkeavaa, niin
tästä tiedotetaan pelaajille Metrixin kautta ennen kilpailun alkua.

e. TD:n tavoitettavuus:
•

Missä tahansa kilpailua koskevissa ongelmatilanteissa/kysymyksissä voi olla
yhteyksissä TD:hen ennakolta sekä kierroksen aikana (TD:llä puhelimessa
äänet päällä, vaikka pelaisikin itse).

•

Yhteystiedot ja ”päivystysvuorot” löytyvät kesän viikkokisasarjan INFO-sivun
lopusta: https://discgolfmetrix.com/1266836&view=info

f.

Tuloskirjanpito:
•

Käytetään pelkkää sähköistä Metrix -kirjanpitoa.

•

Tulosten allekirjoitustoiminto on kisoissa päällä, mutta sitä ei ole
viikkokisoissa pelaajan pakko käyttää. Toiminto on päällä vain siksi, että
virallisissa PDGA-/SFL-kisoissa tulokset tulee kesällä 2020 allekirjoittaa
Metrixissä, joten tämä on hyvää harjoittelua lisenssipelaajille.

•

Ongelmatilanteet (esim. Metrix kaatunut, eikä toimi): Kirjatkaa tulokset
mihin tahansa (UDisc, Upsi, puhelimen muistio, paperi, jne.) ja lähettäkää
kierroksen jälkeen TD:lle kuvankaappaus tai valokuva ko. tuloskortista. Näitä
tilanteita varten jokaisen pelaajan suositellaan kantavan mukana myös
paperia ja omaa kynää.
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Seuraava teksti on kopioitu tähän dokumenttiin tiedoksi ”SFL:n ohjeistus kilpailunjärjestäjille, pelaajille ja
seurojen muuhun toimintaan. (Päivitysversio 20.5.2020 klo 14).” -ohjeesta (Luku 2: Ohjeet pelaajille).

2. OHJEET PELAAJILLE

Tämä ohje koskee kilpailuihin osallistumista COVID19-pandemian aikana. Ohjeistukset perustuvat
viranomaisten, PDGA:n ja SFL:n linjauksiin ja suosituksiin.

2.1. Osallistumisen edellytykset

- Viranomaisten ohjeiden mukaan yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on
muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
- Lisäksi viranomaisohjeen mukaan riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään
lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan
osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee tässä ohjeessa
tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät on
kerrottu THL:n sivuilla.
- Tämän pohjalta SFL ei suosittele riskiryhmiin kuuluvien osallistumista kilpailutoimintaan rajoitusten ollessa
voimassa – kuitenkin jokainen tekee valinnan kilpailuihin osallistumisesta henkilökohtaisella tasolla.
- PDGA edellyttää, että jokainen PDGA-sanktioituun kilpailuun osallistuva sitoutuu PDGA:n COVID19vastuuvapautuslausekkeeseen. Osallistumalla tapahtumaan sitoudut vastuuvapautukseen alla olevan
mukaisesti:
Osallistumalla tapahtumaan kilpailija sitoutuu vastuuvapautukseen alla olevan mukaisesti:
PDGA-sanktioituun kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n COVID19- vastuuvapautussopimukseen:
Ymmärrän, että osallistuminen tähän tapahtumaan sisältää riskin loukkaantumiselle tai kuolemalle ja
vapautan kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja PDGA:n vastuusta liittyen loukkaantumiseeni,
menetykseeni, omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani, jotka liittyvät osallistumiseeni tähän tapahtumaan.
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Lisäksi ymmärrän ja tiedostan, että tällä hetkellä on liikkeellä maailmanlaajuinen COVID19-pandemia, ja että
osallistun tähän tapahtumaan omalla riskilläni, ja että mitkään kilpailuun liittyvät turvallisuustoimet, jotka
on suunniteltu estämään COVID19-viruksen leviämistä, eivät takaa, etten saa COVID19-tautia.
Edellä mainituista huolimatta, vahvistan vapauttavani kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja PDGA:n
vastuusta liittyen mahdolliseen loukkaantumiseeni, menetykseeni, omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani
liittyen, jotka voin kohdata COVID19-viruksen myötä, ja jotka liittyvät osallistumiseeni tähän tapahtumaan.

2.2. Yleistä hygieniasta ja turvaetäisyyksistä
- Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
- Huolehdi käsien pesemisestä ennen ja jälkeen pelaamisen. Suosittelemme oman käsidesin käyttöä ja
ottamista mukaan bagiin.
- Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski
tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
- Maskia voi viranomaisohjeen mukaan halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
- Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
- Käytä vain omia pelivälineitäsi ja puttaa vain tyhjään koriin.
- Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin vähintään 1-2
metrin turvaväli.
- Vältä kaikkea tarpeetonta oleilua ja ”hengailua” radalla, ja poistu kilpailualueelta heti kilpailun päätyttyä.

2.3. PDGA:n linjat COVID19-virustilanteessa
- Pelaajien ei tule koskea muiden osallistujien omaisuuteen, kuten kiekkoihin, laukkuihin, kärryihin.
- Pelaajien on suositeltavaa tuoda tapahtumaan omat eväät ja juomavesi.
- Pelaajien olisi hyvä harkita omien kiekkojensa merkkaamista kummallekin puolelle kiekkoa, tällöin kiekon
omistaja pystytään tunnistamaan ilman tarvetta koskea kiekkoon sen kääntämiseksi.
- Pelaajien tulee poimia kiekkonsa korista ennen seuraavan pelaajan puttia. Pelaajan ei tule putata koriin,
jossa on jo kiekko.
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- Pelaajien tulee nostaa kiekko korista varovaisuudella, ja välttää koskematta koripintoihin.
- Kun kiekko on koskenut koria, pelaajan tulee harkita kiekon puhdistamista ennen sen uusintakäyttöä tai
laittamista bagiin. Tämä puhdistusprosessi tulisi tehdä sääntöjen 802.03 Liiallinen ajankäyttö -kohdan
mukaisesti.
- Kilpailunjohtajille ja osallistujille, jotka tarkoituksellisesti ja toistuvasti rikkovat viranomaisten määräyksiä,
voidaan kohdistaa PDGA:n kurinpitotoimia rangaistuskategorian A tai sitä alempien kategorioiden mukaan.
Kurinpitotoimet ja rangaistuskategoriat on avattu PDGA:n sivuilla.

2.4. Kilpailunjärjestäjän ohjeet
- Kilpailunjärjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan viranomaisten, PDGA:n ja SFL:n ohjeistuksia koskien
kilpailunjärjestämistä COVID19-pandemian aikana. Jokainen pelaaja kantaa vastuunsa siitä, että hän
noudattaa annettuja ohjeistuksia.

2.5. Olympiakomitean ohjeistus huippu-urheiluun
Olympiakomitea on laatinut toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana.
Koronavirusepidemian aikana urheilijoiden tulee noudattaa Suomen viranomaisten säädöksiä ja ohjeita
(https://thl.fi/fi/). Olympiakomitean ohjeen tarkoitus on toimia apuvälineenä suunniteltaessa toimintaa
huippu-urheilussa. Ohjeiden tavoitteena on myös auttaa urheilijaa ja urheilijan lähipiiriä pienentämään
tartunnan riskiä sekä kantaa yhteiskunnallinen vastuu viruksen leviämisen estämiseksi.
Yksilön vastuu on tavoitteen toteutumisessa ensisijaista, koska tärkeimmät tartunnan leviämistä vähentävät
keinot ovat huolellinen hygienia sekä lähikontaktien välttäminen sairastuneiden ja terveiden välillä.
Epidemian aikana tartuntojen jäljittäminen koronavirustestein on tärkeää.
Olympiakomitean ohjeistus löytyy täältä.

2.6. Miten toimin, jos epäilen tartuntaa
Toimi THL:n ohjeistuksen mukaisesti. THL:n ohjeita kansalaisille päivitetään tänne.
“Koronavirustaudin oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi
tai ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Pelkästään oireiden perusteella ei
voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri.

6
Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Voit myös varata ajan terveyskeskukseen,
josta sinut ohjataan tarvittaessa koronavirustestiin. Jos sinulla todetaan koronavirusinfektio, selvitetään
aluksi, mistä olet saanut tartunnan ja ketkä ovat mahdollisesti saaneet sinulta tartunnan. Tätä jäljitystyötä
tehdään epidemian rajaamiseksi.”

