Ohjeet kilpailijoille, koreografeille ja
tukijoukoille 2020, original 24.8.2020

Tämä on ohje, jolla saamme yhdessä FDO:n kilpailut mahdollisimman turvallisiksi
meille kaikille. Tämä ohje on ensimmäinen versio 24.8.2020 ja tätä päivitetään
tarvittaessa kisakauden aikana. Huomioi, että koska kilpailuja järjestetään eri
paikkakunnilla, myös kisakohtaiset määräykset/suositukset saattavat poiketa
toisistaan.
Kisapaikan koosta ja yleisömäärästä riippuen tilanne saattaa ikävä kyllä olla
sellainen, etteivät tanssijat pääse katsomoon katsomaan toistensa suorituksia.
Pyrimme siihen, että katsomiseen olisi mahdollisuus, mutta kiitos jo etukäteen
ymmärryksestä tämänkin asian kohdalla.
FDOn kilpailut ovat aina olleet hieno mahdollisuus tavata uusia ystäviä ja viettää
aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Nykytilanteessa tähän ei ole samanlaista
mahdollisuutta ja kaikki ylimääräinen oleilu ja fiilistely pitää jättää
koronanjälkeiseen aikaan.
ENNEN KILPAILUA
1. Älä tule kisapaikalle, jos sinulla on koronaoireita tai sinut on määrätty
karanteeniin. Tämä koskee niin kilpailijoita, vapaaehtoisia kuin
tukijoukkojakin.
2. Älä aivasta tai yski kohti, vaan käytä hihaa/nenäliinaa.
3. Tarkempia ohjeita kilpailujen järjestämisestä turvallisesti löydät
verkkosivujemme www.fdo.fi ajankohtaista-osiosta. Tiedoston nimi on
”ohjeet tanssikilpailujen järjestämiseen”.
4. Jokaisella kilpailulla on omat käytännön järjestelynsä. Tutustu niihin
etukäteen verkkosivujemme kilpailut-osion alta (kilpailuinfo).

5. Katsomopaikkojen määrä on rajattu: suosittelemme ostamaan katsomoliput
etukäteen.
6. Videoikaa kaikki teokset etukäteen. Jos sairastut kisapäivää ennen, voit
turvallisesti jäädä kotiin eikä teokseenne käytetty harjoitus mene hukkaan
tai ryhmänne sijoitus heikkene. Tuomarit katsovat teoksen lavalla niiden
tanssijoiden esittämänä, jotka pystyvät turvallisesti kilpailemaan ja sen
jälkeen kuvaamanne videon, jossa kaikki tanssijat näkyvät. Tanssijoiden
puuttumisesta ei sakoteta arvostelussa, vaan tanssijoiden turvallisuus on
etusijalla. Jos teosta ei päästä esittämään täydellä kokoonpanolla
kisapaikalla, lähettäkää dropbox-linkki teoksen videoon toimisto(at)fdo.fi
viimeistään kisaviikonloppua edeltävänä arki-iltapäivänä.
7. Jos voit välttää matkustamista tai tarpeettomia kontakteja ennen kisoja, tee
niin. Näin vältät sairastumista ennen kisoja.
KISAPAIKALLE SAAPUESSA
1. Pidä koko ajan turvaväliä (1-2 m) kaikkiin muihin henkilöihin, jos se on vain
mahdollista. Tämä koskee myös ilmoittautumis- ja lipunmyyntipisteitä!
2. Tule mahdollisimman valmiina kisapaikalle eli laita esiintymisasu yllesi ja
tee mahdollinen meikki niin valmiiksi ennakkoon kuin voit. Tämä auttaa
vähentämään kontakteja pukuhuoneissa.
3. Kanssajärjestäjä järjestää käsidesiä kilpailupaikalle, mutta suosittelemme
myös oman käsidesin tuomista ja käyttämistä.
4. Jokaisen kilpailuteoksen ilmoittaa yksi henkilö ilmoittautumispisteessä, ei
koko ryhmä.
5. Jos kilpailijat tunnistetaan rannekkeella, eikä leimalla, yksi ihminen hakee
kaikkien ryhmäläisten rannekkeet. Tarkista kilpailusi täsmällisemmät ohjeet
kilpailuinfo-tiedostosta. Jotta ilmoittautuminen olisi sujuvaa ja nopeaa, ota
mukaasi ryhmän nimilista sukunimen mukaan aakkostettuna.
6. Jos tulet katsojaksi, varmista kilpailua ennen saako katsomolippuja ostaa
kisapaikalta. Näin vältetään turhaa saapumista kisapaikalle.

Katsomolippujen myynti kisapaikalla pyritään järjestämään sähköisesti tai
kontaktittomalla lähimaksulla.
KISAPÄIVÄN AIKANA KISAPAIKALLA:
1. Koeta välttää pukuhuoneiden käyttöä ja niissä oleskelua mahdollisuuksien
mukaan ja oleile yksin tai ryhmäsi kanssa omassa nurkkauksessa jossakin
isommassa tilassa. Näin minimoit kontaktit muiden ryhmien kanssa ja voit
helpommin pitää etäisyyttä muihin. Toivotaan hyviä ilmoja, jotta myös
kisapaikan ympäristöä voi hyödyntää oleskeluun kierrosten välissä.
2. Kilpailukierrosten tuloksia ei tänä vuonna kiinnitetä kisapaikkojen seinille
(ns. tulosseinä). Kaikkien kierrosten tulokset kuulutetaan, julkaistaan FDO:n
instagram-tilillä sekä mahdollisuuksien mukaan kisapaikan seinälle
heijastettuna.
3. Kuuntele juontoja: tule kisalattialle juonnon mukaisesti vasta kun edellinen
ryhmä on poistunut lattialta.
4. Aikataulut saattavat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla, joten olkaa tarkkoja
ja seuratkaa kilpailujärjestäjien ilmoituksia. Jos aikataulu on huomattavasti
etuajassa tai myöhässä, infotaan tästä FDO:n instagram-tilillä.
5. Kisalattialle mennään ja poistutaan eri puolilta lavaa, jotta ryhmät eivät
kohtaa toisiaan. Seuraa kisapaikan ohjeita.
6. Kisalattian ympärille kerääntyy helposti paljon ihmisiä ja silloin turvavälejä
ei voida pitää. Älä siis tule kisalattian läheisyyteen, jollet ole menossa lavalle
tai jostain muusta pakottavasta syystä.
7. Suukottelu, halailu ja kättely eivät ole sallittuja kisapaikalla koronatilanteen
vuoksi.
PALKINTOJENJAKO
1. Pidä palkintojenjaossa 1,5 metrin turvaväli muihin.
2. Mitalit, pokaalit ja kunniakirjat luovutetaan yhdelle kilpailijalle per ryhmä.
Vaihtoehtoisesti kanssajärjestäjä voi järjestää kilpailupaikalle erillisen

palkintojen noutopisteen. Lue kilpailukohtaiset järjestelyt kilpailuinfosta ja
seuraa kilpailupaikan juontoja sekä järjestäjien ohjeita.
3. Poistuthan palkintojenjaon jälkeen kisapaikalta kontaktien välttämiseksi.
Palkintovalokuvaus ja sometus voidaan tehdä esimerkiksi kisapaikan
ulkopuolella.

Kiitos kaikille yhteistyöstä: meistä jokaisesta riippuu hyvin paljon tapahtuman
onnistuminen ja turvallisuus!
Mikäli kisamatkoilla tai kisapaikalla tulee tilanteita, joissa et voi välttää
lähikontaktia oman seurueesi ulkopuolisten jäsenten kanssa, suosittelemme
kasvomaskin käyttöä.
”Emme katso huonolla, käytetään maskia tai ei”
Tervetuloa kilpailuihin!

