1

LISÄOHJEISTUS COVID-19-EPIDEMIAN ERI VAIHEITA VARTEN 19.11.2020

Suomen Curlingliiton lisäohjeistus pelipaikkakunnille, jotka ovat
koronaepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheissa
Näiden pelaajille suunnattujen määräysten tarkoitus on turvata curlingin harrastus- ja
pelitoiminnan jatkuminen turvallisesti myös Covid-19-epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheissa.
Lisäohjeet täydentävät SCL:n 5.9.2020 antamia yleisiä ohjeita, joissa määriteltiin epidemian
aikaiset erityistoimet kilpailujen aikana ja ennen niitä.
Kaikki Curlingliiton antamat ohjeistukset Covid-19-pandemiaan liittyen löytyvät curling.fisivuston Wiki-osiosta.
Curling on jo perusluonteensa ja sääntöjensä puolesta urheilulaji, jossa turvaetäisyydet ovat
pelinkin aikana pitkälti säilytettävissä ja varsinkin eri joukkueiden edustajien välinen kontakti on
vähäistä. Curlingradan pinta-ala on 225 m2, joten pelaajilla on tilaa pitää etäisyyttä toisiinsa.
Yhdellä radalla pelaa kerrallaan maksimissaan kahdeksan henkeä. Pelaajilla on pelin aikana
omat pelivälineet, joihin muut joukkueen jäsenet eivät koske. Luonnollisesti harrastukseen liittyy
myös hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä. Kasvomaskien käyttö haittaa selkeästi
pelaamista, joskin maskin käyttö on pelaajan niin halutessa sekin mahdollista.
SCL:n 5.9.2020 antamat perusohjeet ovat edelleenkin voimassa.
Lajiin kuuluvien riskien minimoimiseksi Curlingliitto määrittelee seuraavat yleisohjeet ja
sääntömuutokset siinä tapauksessa, että pelipaikkakunta on epidemian kiihtymis- tai
leviämisvaiheessa.

KIIHTYMISVAIHEEN MÄÄRÄYKSET:

.

●

Hallin sisätiloissa käytetään maskia muutoin kaikissa tilanteissa, paitsi harjoittelun ja
ottelun aikana jäällä ollessa.

●

Pelialueella ja hallissa saavat olla pelaajien lisäksi valmentajat, jäänhoitohenkilöstö ja
virkailijat.

●

Yleisön tulee käyttää hallilla aina kasvomaskia.

●

Pukuhuoneessa on vain yksi joukkue kerrallaan.

●

Käsin ei kosketa toisten pelivälineisiin (harjat, kivet, ym.).

●

Kisatoimitsijoiden velvollisuus on desinfioida kivien kahvat pelien välissä. Myös pelaajilla
on oltava mahdollisuus desinfioida pelivälineet ennen ottelun alkua.

●

Ennen ottelua toivotetaan hyvää peliä vain sanallisesti, ei kättelyä.
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●

Vierekkäisten ratojen ottelut aloitetaan vastakkaisista päädyistä.

●

Ei-heittovuorossa olevan joukkueen pelaajat sijoittuvat siten, että turvaetäisyys toteutuu
myös naapuriradalla mahdollisesti pelaaviin.

●

Kilpailun toimitsijat hoitavat kaikki mittaukset.

●

Vain kapteenit päivittävät tulostaulun. Tulostaulun viereen on varattu käsidesiä.

●

Vastustajan heittovuorolla pelipäädyn pelialueella (hog-linjasta takalinjaan) saa olla vain
yksi joukkueen pelaaja kerrallaan.

●

Omalla heittovuorolla pelipäädyn pelialueella (hog-linjasta takalinjaan) saa olla vain
kaksi oman joukkueen pelaajaa suunnittelemassa heittoa.

LEVIÄMISVAIHEEN MÄÄRÄYKSET:
Leviämisvaiheessa noudatetaan kaikkia kiihtymisvaiheen lisäohjeita seuraavin
tiukennuksin:

.

●

Pelialueella ja hallissa saavat olla pelaajien lisäksi valmentajat, jäänhoitohenkilöstö ja
kisatoimitsijat. Yleisöä ei saa päästää tilaisuuksiin.

●

Vierekkäisten ratojen otteluaikataulu porrastetaan.

●

Ei-vuorossa oleva joukkue ei saa tulla harjaamaan kiviä lainkaan ja sen kapteeni odottaa
oman joukkueen vuoroa hakkien takana. Vuorossa oleva joukkue noudattaa normaaleja
harjaussääntöjä.

