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Noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, jotta pysymme terveenä!  

 

Yleiset ohjeet 

- Harjoituksiin ja kilpailuihin saa tulla vain terveenä! Lievissäkin oireissa tulee 

jäädä kotiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- ja makuaistin muutokset, 

ripuli tms.) ja mennään koronatestiin. 

- Käytä sisätiloissa aina maskia!  

- Lataa puhelimeesi Koronavilkku-sovellus. 

- Noudata hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa! Aivasta ja yski hihaan tai 

kertakäyttöiseen nenäliinaan. Laita liina heti käytön jälkeen roskakoriin. 

- Kilpailuihin saapuvien joukkueiden ja urheilijoiden tulee noudattaa omia 

turvallisuusohjeitaan matkustuksen osalta. 

 

Lämmittelyteltta 

- Kilpailualueelle on järjestetty lämmittelyteltta. 

 

Pidä huolta turvaväleistä 

- Pidä etäisyyttä muihin harjoitteluryhmiin! 

- Pidä startissa riittävä etäisyys (2 m) edelliseen laskijaan! 

 

Hissien käyttö  

- Mene hissiin vain oman ryhmän jäsenten kanssa! 

- Pidä hissijonossa riittävä (2 m) turvaväli. 

 

Harjoittelu, lämmittely, rataantutustuminen 

- Harjoittele ja tutustu rataan vain oman ryhmäsi kanssa! 

- Rataantutustuminen suoritetaan seuroittain porrastetusti, jotta voidaan 

varmistaa turvavälit. 
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Joukkueenjohtajien kokous ja joukkueenjohtajan vastuu 

- Joukkueenjohtajien kokous pidetään maalialueella (ulkotiloissa) turvavälein. 

- Joukkueenjohtajien kokouksessa käydään koronaohjeistus läpi. 

- Joukkueenjohtajan vastuulla on informoida ohjeistus omille urheilijoille ja 

huoltojoukoille. 

- Joukkueenjohtajan puhelinnumero kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä 

kilpailusihteerille joukkueenjohtajien WhatsApp-ryhmään lisäämiseksi. 

 

Kisaliivit 

- Kisaliivit noudetaan joukkueittain pussitettuna. 

- Kilpailutapahtumakohtaisesti käytetään samaa numeroliiviä koko 

kilpailutapahtuman ajan. 

- Kisaliivit on palautettava järjestäjän osoittamaan paikkaan kilpailun jälkeen 

maalialueelle. 

 

Urheilijoiden odotustilat ja suksienhuoltotilat 

- Odotustilat määritetään ennen kisoja ja tiedotetaan joukkueenjohtajille.  

- Kilpailupaikalla on teltta, jossa voi säilyttää reppuja ja monoja. 

 

Tulospalvelu ja virallinen ilmoitustaulu 

- Kisojen virallisena ilmoitustauluna toimii joukkueenjohtajien WhatsApp-

ryhmä. 

- Live timing on käytössä kisojen ajan. 

 

Lähtöalue ja -lava 

 Lähtölavalla olo on sallitu vain organisaatiosta seuraaville henkilöille: 

- Kilpailunjohtaja 

- Kilpailutuomari 

- Lähettäjä 

- Lähtötuomari 

- Lähdönjärjestelijä 

- Ajanoton tekninen henkilöstö 

- Starttikopissa tulee muiden kuin urheilijan aina käyttää maskia! 
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- Urheilijan mukana starttiin voi tulla yksi henkilö (esim. valmentaja) ja hänen 

tulee käyttää maskia. 

- Vältetään ylimääräistä oleskelua lähtöalueen läheisyydessä. 

 

Valmentaja-alue rinteessä 

- Valmentajien tulee huolehtia turvaväleistä (2m). Mikäli se ei ole mahdollista, 

on käytettävä maskia.  

 

Yleisö 

- Kilpailu järjestetään ilman yleisöä. 

 

Palkintojenjako 

- Palkintojen jako suoritetaan ulkotiloissa kilpailun jälkeen.  

- Maskin käyttö on pakollista ja huolehdi turvavälistä (2 m). 

- Palkintojenjaossa ei kätellä tai halata. 

 

Maksut 

- Mahdollisessa karanteeni- tai sairastumistilanteessa, ilmoittautumis- ja 

hissilippumaksut  palautetaan. 

 

Hissiliput  

- Hissiliput varataan ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen. 

- Rinnekeskuksen lipunmyynnissä ei ole saatavilla kilpailijoiden hissilippuja. 

- hissiliput pussitetaan seurakohtaiseen pussiin yhdessä kisaliivien kanssa. 

 

Tiedotus 

- Ohjeistus jaetaan joukkueenjohtajille, joiden vastuulla on tiedottaa 

ohjeistuksesta urheilijoita ja huoltojoukkoja. 

 

 

 

 



 
Keskisen Suomen Alppi 

 

Nordica Cup Covid19-ohjeistus 

SHS Alppi 

 

Kisaravintola ja wc-tilat alueella 

  

- alueella toimii kisaravintola, josta voi ostaa keittolounaan, makkaraa, kahvia ja 

pientä purtavaa.  

- alueelle on järjestetty wc-tilat  

 

 

Kilpailunjärjestä huomioi ja tiedottaa olosuhteisiin ja Covid19 liittyviin turvatoimiin 

liittyvissä 

asioissa joukkueenjohtajien WhatsApp- ryhmässä sekä SHS Alpin sosiaalisessa mediassa. 

Huomioimme sääolosuhteen ja osallistujien määrän ja teemme tapahtumasta turvallisen 

hyvää kisafiilistä unohtamatta. 

 

 

 

Lisätietoja  

https://www.raja.fi/coronavirus 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19 

 

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/covid-19-hub 

 

Noudata aina myös rinnehenkilöstön ohjeita, rinnesääntöjä sekä kisaorganisaation muita 

ohjeistuksia. 
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