
Ohjeet kilpailutoimintaan 1.8.2020 alkaen   Original 16.8.2020 

FDO:n kilpailutoiminta käynnistyy uudelleen syyskaudella 2020 uudessa tilanteessa. COVID-19 on edelleen 

keskuudessamme ja vaikuttaa tapahtumien käytännön turva- ja muihin järjestelyihin. Jatkossakin tärkeintä 

on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä 

järjestää tilat tavallista väljemmin. Ohjeita noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja 

tartuntariskiä. Ohjeet toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää 

kilpailutapahtumia. 

Yhteenvetona: 

• Oireisena ei osallistuta eikä tulla paikan päälle. Tämä koskee kilpailijoita, toimihenkilöitä, 

vapaaehtoisia, yleisöä ja kaikkia kilpailutapahtumaan liittyviä. 

• Hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä tehostettu siivous korostuu. 

• Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin. 

• Tarpeettomia fyysisisiä lähikontakteja vältetään. 

• Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman 

vähän henkilöitä. 

• Turvaetäisyydellä tarkoitetaan 1˗2 metrin väliä. 

Kanssajärjestäjä on vastuussa toteuttaa alla olevia ohjeita parhaansa mukaan. Ohjeiden noudattamista 

kilpailupaikalla valvoo kilpailuvalvoja. Ohjeiden noudattaminen sen sijaan on jokaisen kilpailupaikalle 

tulevan vastuulla. 

Suosittelemme, että kaikki osallistujat videoivat teoksensa esim. kenraaliharjoitusvaiheessa. Tilanteen niin 

vaatiessa videoita voidaan käyttää mahdollisesti tuomaroinnin tukena, esimerkiksi äkillisissä 

kokoonpanomuutoksissa. 

1. Ilmoittautuminen ja lipunmyynti 

• Lipunmyynti järjestetään ensisijaisesti ennakkomyyntinä sähköisenä. Maksut pyritään hoitamaan 

kisapaikalla sähköisesti tai kontaktittomalla lähimaksulla. 

• Kilpailupaikalle järjestetään riittävä määrä ilmopisteitä, jotka sijaitsevat turvallisella etäisyydellä 

toisistaan.  

• Kanssajärjestäjä varmistaa, että kilpailijat ja yleisö jonottavat pitäen yllä turvaetäisyyksiä. 

• Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena. Kanssajärjestäjällä on oikeus ohjata 

tällaisia oireita esittävä henkilö pois kilpailupaikalta. 

• Asiakaskontaktissa oleva henkilökunta käyttää maskeja, visiirejä tai vaihtoehtoisesti asiakkaan ja 

henkilökunnan edustajan välille asennetaan pleksit. 

2. Pukuhuoneet 

• Pyritään välttämään kilpailijoiden turhia kokoontumisia pukuhuoneisiin. Mm. aikataulun 

porrastamisella. 

• Kilpailuvalvoja ja kanssajärjestäjä pyytävät kilpailijoita siirtymään pois pukuhuonetiloista heti 

palkintojenjaon jälkeen. 

• Pukuhuoneet siivotaan ja pinnat desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän, ja mikäli mahdollista 

ainakin kerran kilpailupäivän aikana. Käsihuuhdetta on oltava saatavilla jokaisessa pukuhuoneessa. 

• WC-tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän 

aikana. Kanssajärjestäjä huolehtii, ettei saippua tai paperi pääse loppumaan. 

 



3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden/vapaaehtoisten tilat 

• Tuomareiden ja toimihenkilöiden alueella olevat pinnat desinfioidaan ennen ja jälkeen 

kilpailupäivän sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana. 

• Kanssajärjestäjä huolehtii riittävistä turvaetäisyyksistä istumapaikkojen välillä. 

• Kanssajärjestäjä huolehtii tarjoiluiden hygieniasta. 

• Riittävästi käsihuuhdetta on esteettä saatavilla tuomareille ja toimihenkilöille. 

• Tuomareiden ja toimihenkilöiden WC-tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän 

sekä ainakin kerran kilpailupäivän aikana. Kanssajärjestäjä huolehtii ettei saippua ja paperi pääse 

loppumaan. 

• Tuomarit eivät käytä maskeja tuomaroinnin aikana, mutta pitävät yllä keskinäisiä turvaetäisyyksiä. 

• Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena, ja tämä koskee myös tuomareita ja -

toimihenkilöitä/vapaaehtoisia. Kanssajärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita esittävä henkilö 

pois kilpailupaikalta. 

4. Tulosten julkistaminen 

• Kokoontumisten välttämiseksi tuloksia ei julkaista ilmoitustauluilla. Kierroskohtaiset tulokset  

kuulutetaan, laitetaan FDO:n instaan ja mahdollisuuksien mukaan screeneille. 

5. Mahdolliset eräjaot 

• Kilpailuvalvoja päättää erien koot nähtyään kilpailulattian ja sen ympäröivät tilat.  

6. Kilpailulattialle saapuminen ja sieltä poistuminen 

• Kanssajärjestäjä varmistaa, että lattialle siirtyminen on mahdollista eri puolelta lattiaa kuin lattialta 

poistuminen. 

• Varmistetaan, että jokainen teos saapuu ja poistuu rauhassa kilpailulattialta. 

• Kilpailutoimihenkilöt ja henkilökunnan edustajat opastavat kilpailijoita pitämään riittävät 

turvaetäisyydet siirtyessään lattialle ja lattialta pois. 

7. Kilpailulattia ja sen ympärys 

• Kanssajärjestäjä huolehtii, että kokoontumisia tanssilattian ympärillä vältetään. 

• Tuomaristo sijoitetaan normaalia kauemmas tanssilattiasta. 

• Huolehditaan, että yleisö ei ole tanssijoiden välittömässä läheisyydessä. 

8. Palkintojenjako 

• Palkintojenjaossa finalistit ovat vähintään 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. 

• Suukottelu, halailu ja kättely ei ole sallittua. 

• Mitaleita ei pujoteta kaulaan, vaan ojennetaan kilpailijoiden käteen mahdollisimman etäältä, 

yhdelle ryhmän edustajalle. 

• Pokaalit ojennetaan mahdollisimman etäältä. 

9. Yleisötilat 

• Yleisötilojen ja sallitun yleisömäärän osalta noudatetaan Suomen hallituksen ja Aluehallintoviraston 

ohjeita ja määräyksiä. Tapahtuman yleisömäärään ei lasketa kuuluvaksi yleisöstä erillään olevia 

kilpailijoita, tuomareita ja toimihenkilöitä/vapaaehtoisia. 

• Yleisötilat järjestetään siten, että riittävien turvaetäisyyksien noudattaminen on mahdollista. 

• Käsihuuhdetta on saatavilla yleisölle jokaisessa yleisötilassa. 



• Kilpailupaikalle ei saa tulla sairaana eikä hengitystieoireisena, ja tämä koskee myös yleisöä ja 

tukijoita. Kanssajärjestäjällä on oikeus ohjata tällaisia oireita esittävä henkilö pois kilpailupaikalta. 

• Jos kilpailuun liittyy ravintolatoimintaa, kanssajärjestäjän on lisäksi huomioitava tartuntatautilain ja 

sen nojalla annetun asetuksen mukaiset ravintoloiden toiminnan velvoitteet. Ravintoloissa 

esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy sijoittaa 

riittävän väljästi toisiinsa nähden. 

• Yleisö-WC -tilat siivotaan ja desinfioidaan ennen ja jälkeen kilpailupäivän sekä ainakin kerran 

kilpailupäivän aikana. Kanssajärjestäjä huolehtii, ettei saippua eikä paperi lopu kesken. 

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja koskee kaikkea FDO:n kilpailutoimintaa. FDO varaa oikeuden 

päivittää ohjeistusta valtakunnallisen koronavirustilanteen ja viranomaisohjeistusten muuttuessa 

tiukempaan tai sallivampaan muotoon. 

Korostamme jokaisen toimijan vastuullisuutta kilpailutoiminnassa. 


