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Kilpailunjärjestäjä pyytää huomioimaan, että kilpailu järjestetään poikkeusjärjestelyin
ja jokaisen kilpailijan, hevosenhoitajan ja toimihenkilön vastuulla on, että toimimme
vastuullisesti
ja
viranomaisten
ohjeiden
mukaan.
Näin
varmistamme
ratsastuskilpailuiden sujuvan toteuttamisen myös loppuvuoden 2020 aikana.
COVID-19-pandemiatilanteen vuoksi kilpailujärjestelyissä noudatetaan valtioneuvoston ja
aluehallintoviraston määräyksiä. Perehdy huolellisesti kilpailijatiedotteeseen ja liitteenä̈
oleviin ohjeisiin ja noudata niitä ja järjestäjän antamia ohjeita kilpailujen aikana suojataksesi
itseäsi ja muita osallistujia tartunnoilta. Pahoittelemme erityisohjeiden ja rajoitusten
mahdollisesti aiheuttamia hankaluuksia.
Älä tule kilpailupaikalle, jos sinulla on hengitystietulehduksen oireita tai olet ollut tänä
aikana kontaktissa henkilöön, joka on sairastanut hengitystietulehduksen.
Älä
tule
kilpailupaikalle,
jos
kuulut
COVID-19-riskiryhmään.
Älä tule kilpailupaikalle, jos olet ollut ulkomailla kahden viikon aikana ennen kilpailuja.
Huolehdi kilpailupaikalla turvaväleistä̈.
Noudata hyvää̈ yskimis- ja käsihygieniaa. Kilpailupaikalla on tarjolla käsidesiä mm. puffetissa,
wc.ssä ja kansliassa. Suosittelemme kuitenkin, että otatte myös oman käsidesin mukaan.
Älä
oleskele
sisätiloissa,
ellei
se
ole
Noudata järjestäjän ohjeita ennen kilpailua ja kilpailun aikana.

aivan

välttämätöntä.

Koronapandemia on vakavasti otettava asia ja ohjeistuksen tarkka noudattaminen on
meidän kaikkien yleinen etu. Tuomariston puheenjohtajalla ja kilpailun johtajalla on
oikeus poistaa kilpailupaikalta ne toimijat, jotka eivät noudata näitä ohjeistuksia.
Lähtölistat julkaistaan kipassa sekä equipe onlinessa viimeistään perjantaina 4.9.2020 klo
23:00. Mahdolliset muutokset lähtölistoihin vain equipe onlinessa.
Palkintojen jako järjestetään ratsain, mutta tartuntariskin vähentämisen vuoksi emme kättele
palkintojenjaossa. Palkintojenjakoon ratsain luokan kolme (3) parasta, muut voivat noutaa
ruusukkeet kansliasta.
Kahviossa suosimme korttimaksuja, noudatathan kahviossa myyjien ohjeistuksia ja muistat
jonottaessakin riittävät turvavälit.
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Sairilan Ratsastajien järjestämissä kilpailuissa ja tapahtumissa syys-joulukuun aikana
kerätään ratsastajista, heidän mukanansa tulevista henkilöistä sekä tapahtumaan
osallistujista tietoa lomakkeella. Lomakkeen tarkoitus on auttaa tartuntaketjun
selvittämisessä, mikäli tapahtumassa epäillään koronatartuntaa. Lomakkeen tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja ne voidaan tarvittaessa antaa eteenpäin
terveysviranomaisille. Lomakkeet hävitetään kuukauden kuluttua kilpailuista. Sairilan
Ratsastajat Ry henkilötietojen käsittelystä vastaa: Aino Ripatti, p. 040 8181078
ripattiainoo@gmail.com
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