
Tietoa kilpailupaikkaa koskevista erityisjärjestelyistä 

• Desinfiointiaineen ja saippuan saatavuus 
◦ Tapahtuma-alueelle varataan saataville riittävästi desinfiointiainetta. 

Desinfiointiaineet sijoitetaan luonnollisten kulkuväylien varrelle. 
◦ Käsienpesupaikoille varataan riittävästi saippuaa. 

• Parkkialueen järjestelyt 
◦ Parkkialue on laaja ja järjestetty siten, että alueen turvallisuus on huomioitu. 

• WC-tilat 
◦ WC-tiloihin kulku järjestetään ilman kohtaamisia, sisälle meno ja ulos 

poistuminen tapahtuvat eri ovista. 
◦ WC-tiloissa pidetään turvavälit ja sinne saa mennä vain 2 ihmistä kerralla 

(wc tiloissa on 2 wc:tä). 

• Kahvilamyynti 
◦ Kilpailussa ei järjestetä kahvilamyyntiä, jotta lähikontakteilta pystytään 

välttymään. 

• Tapahtuman aikataulun väljyys 
◦ Tapahtuma aikataulutetaan koko- ja tasoluokkien porrastuksella väljäksi 

siten, että alueella oleva osallistujamäärä ei kerralla ole kohtuuttoman suuri. 
◦ Kilpailuluokkien välissä pyritään pitämään tauko, jotta eri kilpailuluokkien 

osallistujat eivät kohtaisi. Tauon pituus osallistujamäärästä riippuen 15–30 
min. 

• Ilmoittautumispiste 
◦ Koirien rokotukset tarkistetaan sääntöjen mukaisesti pistokokein. 

Rokotustodistukset voi tarkistaa myös ennakkoon ja rokotustodistuksen voi 
toimittaa myös sähköisesti. 

◦ Kilpailukirjoja käsitellään vain nollatuloksen tehneiltä. Kilpailukirjoja 
täytettäessä suositellaan kertakäyttöhansikkaiden käyttöä. 

• Kilpailualueen järjestelyt 
◦ Liikenne toimiston ja kilpailukentän välillä minimoidaan. 
◦ Kilpailunumeroita ei käytetä  
◦ Esteitä siirrettäessä tai korkeutta säädettäessä suositellaan käytettävän 

kilpailunjärjestäjän tarjoamia kertakäyttöhanskoja.  
◦ Koiran mittauksessa sekä tuomari että koiran ohjaaja käyttävät 

kertakäyttöisiä hengityssuojaimia, jotka kilpailujärjestäjä tarvittaessa tarjoaa. 
Koirien mittaus toteutetaan ulkona mukaan ja kilpailuissa mitataan 
toistaiseksi vain kilpailuun ilmoittautuneet koirat.  



◦ Rata-alueen lähellä (2 m kentän rajasta) vältetään tarpeetonta oleskelua 
◦ Tuomarinpuhuttelu toteutetaan kuuluttajan toimesta tuomarin ohjeistuksen 

mukaisesti. 
◦ Rataantutustuminen tehdään enintään 25 henkilön ryhmissä. Mikäli 

rataantutustumisryhmiä on useampi, on rataantutustumisryhmien vaihdon 
tapahduttava ilman kohtaamista (kilpailukenttä ≥ 990 m2, jolloin jokaiselle jää 
laskennallisesti noin 40 m2). 

◦ Koiran taluttimen siirto toteutetaan kontaktit minimoiden. 
◦ Kilpailijat poistuvat kilpailupaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä. 
◦ Palkintojenjako toteutetaan ilman ihmiskontakteja. 
◦ Kilpailukirjat palautetaan osallistujille ilman kontaktia (esimerkiksi jätetään 

valmiit kirjat ennalta sovittuun paikkaan). 

• Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet  
◦ Tapahtumapaikalla suositellaan kasvomaskien käyttöä THL:n 

maskisuosituksen mukaisesti koko tilaisuuden ajan, pois lukien oman 
kilpailusuorituksen ajan. 

◦ Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita tai 
mikäli henkilö on koronalle altistumisen vuoksi asetettu karanteeniin. 
▪ Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla 

mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet 
ja päänsärky. 

◦ Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät 
henkilöt.  

◦ Suositellaan, että mukaan otetaan omat juomavedet. Näin minimoidaan 
ylimääräiset kohtaamiset vesipisteillä ja vessoissa.  

◦ Suositellaan omien eväiden mukaan ottoa, koska kahviota ei lähikontaktien 
välttämiseksi järjestetä. 

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta 
ko. henkilö. 


