
Nuorten SM Porvoossa 2.-3.10. 2021 
Korona-poikkeusjärjestelyt 

Kilpailupaikalla tullaan tekemään erikoisjärjestelyitä 
vallitsevan koronatilanteen mukaisesti. Järjestäjä 
noudattaa Judoliiton, THL:n ja AVI:n ohjeita ja 
suosituksia. Jokaisella tapahtumaan tulevalla on 
velvollisuus minimoida ja ennalta ehkäistä taudille 
altistuminen ja altistaminen. 

 
Ennen kilpailupaikalle saapumista jokaisen urheilijan, 
valmentajan ja mahdollisen mukana olevan huoltajan tulee käydä 
läpi että: 

• tuntee olonsa täysin terveeksi. Epäilyskin sairastumisesta on 
este kisapaikalle saapumiselle. 

• henkilö, joka on määrätty karanteenin, ei voi saapua 
kisapaikalle. Jokaisen vieraan tulee olla tietoinen ja varmistua 
omasta mahdollisesta karanteenista covid-19 altistumisen, 
matkustamisen, tai muun syyn takia. 

• kädet on pesty ja desinfioitu jo kotoa tai majoituspaikasta 
lähdettäessä. 

Saavuttaessa kisapaikalle: 

• Jokaisen henkilön tulee käyttää kasvomaskia. Shirokawa voi 
tarjota maskin henkilöille, joilta tämä puuttuu. Kieltäytyminen tai 
luopuminen maskin käytöstä (paitsi otellessa ja matolla 
tuomitessa) on syy poistaa henkilö kisapaikalta ilman erillistä 
varoitusta. 

• Kädet tulee pestä saavuttaessa. 
• Käsihuuhdetta tulee käyttää saavuttaessa ja säännöllisesti koko 

kisapäivän ajan. 
• Judoliiton suosituksen mukaisesti, järjestäjä toivoo, että vieraat 

ovat asentaneen Koronavilkun matkapuhelimeensa ja käyttävät 
sitä ohjeen mukaisesti. 
 

• Mikäli seurajäsenyys on tullut hoidettua vasta aivan viime 
tipassa, tulee kilpailijalla olla valmiina punnitukseen tullessa 
SuomiSport-sovellus auki, josta voimassa oleva jäsenyys 
voidaan tarkistaa. Ilman voimassa olevaa jäsenyyttä ja näin 
ollen myös vakuutusta, ei ole mahdollista osallistua kilpailuihin. 

• Osallistumismaksu tulee olla hoidettuna myös hyvissä ajoin. 
Selvyyden vuoksi tästä tulee esittää maksutosite. 

• Älä aiheuta ruuhkaa ilmoittautumiseen! 

Kisapaikalla: 

• Älä aiheuta ruuhkaa punnitukseen, odota lämmittelyalueella! 
• Kasvomaskin käyttö on jokaiselle pakollista sisätiloissa koko 

ajan. Pois lukien ainoastaan kilpailijat otellessaan, tuomarit 
(tatamilla) ja tietenkin ruokaillessa. 

• Kilpailualueelle katsomon alaosassa pääsevät vain kilpailijat, 
tuomarit, toimitsijat ja aktiiviset valmentajat kulkukortilla. 
 

• Alhaalta kilpailualueelta ei ole kulkua katsomoon tai 
päinvastoin, joten kilpailijat ja valmentajat eivät ole 
kosketuksissa ja lähikontaktissa huoltajien ja katsojien kanssa. 

• Huoltajat pääsevät vain katsomon yläosaan, joka on eristetty 
kilpailualueesta ja kilpailijoille varatuista katsomon alaosasta. 
 

• Tämänhetkisten ohjeiden mukaan yleisöä saa ottaa katsomoon 
puolet hallin henkilömäärästä. Yleisö pääsee vain katsomon 
yläosaan, jonne myydään pääsyliput ovella. 

• Otteluita voi seurata turvallisesti myös Live streamina: 

https://judovideo.fi/ 
• Tilanne voi muuttua ja seuratkaa Shirokawan sivuja, jonne 

päivitämme tilanteen. 
• Yleisöä pyydetään käyttämään kasvomaskia hallissa ollessaan. 
• Kisahallissa ei ole kahviota. 

Ohjeita tullaan tarvittaessa täydentämään. 

https://judovideo.fi/
https://www.shirokawa.com/

