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1. Vastuuvapautus
Tähän kilpailuun osallistuvan pitää sitoutua PDGA:n COVID19vastuuvapautussopimukseen, vaikka kilpailu ei olekaan PDGA-sanktioitu kilpailu:
Ymmärrän, että osallistuminen tähän tapahtumaan sisältää riskin loukkaantumiselle tai
kuolemalle ja vapautan kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja PDGA:n vastuusta liittyen
loukkaantumiseeni, menetykseeni, omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani, jotka liittyvät
osallistumiseeni tähän tapahtumaan.
Lisäksi ymmärrän ja tiedostan, että tällä hetkellä on liikkeellä maailmanlaajuinen COVID19pandemia, ja että osallistun tähän tapahtumaan omalla riskilläni, ja että mitkään kilpailuun
liittyvät turvallisuustoimet, jotka on suunniteltu estämään COVID19-viruksen leviämistä, eivät
takaa, etten saa COVID19-tautia.
Edellä mainituista huolimatta, vahvistan vapauttavani kilpailun järjestäjän, kilpailunjohtajan ja
PDGA:n vastuusta liittyen mahdolliseen loukkaantumiseeni, menetykseeni,
omaisuusvahinkoihini tai kuolemaani liittyen, jotka voin kohdata COVID19-viruksen myötä, ja
jotka liittyvät osallistumiseeni tähän tapahtumaan.
Teksti on käännös PDGA:n englanninkielisestä vastuuvapautusta koskevat tekstistä.
Alkuperäinen on luettavissa täällä:
https://www.pdga.com/event-director-covid-19-acknowledgement (sivun alareunassa).
2. Kisaa koskevat erityistoimenpiteet
Ei pelaajakokousta
Kilpailun yhteydessä ei järjestetä yhteistä pelaajakokousta.
Pelaajakokouksen asiat ilmoitetaan Discgolfmetrixissä.
Erillistä ilmoittautumista kilpailuun ei tarvita. Epäselviä asioita voi käydä kyselemässä
kisakeskuksessa.
Kisakeskuksessa tulee välttää turhaa kokoontumista ja oleskelua
Kilpailijat siirtyvät omille lähtöväylilleen omatoimisesti.

Lämmittely
Kilpailukierrosta edeltävä lämmittely tulisi tehdä omalla lähtöväylällä kokoontumisten
välttämiseksi
Puttialueella ja rangella lämmitellessä tulee noudattaa 1-2 metrin turvavälejä. Erityisesti
puttaamisen osalla tämä on huomioitava.
Kierroksen jälkeen
Ei yhteistä palkintojen jakoa. Sarjojen voittajat noutavat palkinnot kisakeskuksesta.
Kilpailussa käytetään vain Metrix-tuloskirjanpitoa.
3. Pelaajia koskevat erityistoimenpiteet
SFL:n antamasta kattavasta ohjeesta löytyy kattavat pelaajia koskevat ohjeet. Tässä
poimittuna tärkeimmät ohjeet ja määräykset:
Osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, mikäli sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia
oireita.
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan välttämään lähikontakteja eikä yleisötilaisuuksiin (myös
kilpailut) osallistumista suositella.
Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Suosittelemme oman käsidesin ottamista mukaan
bagiin.
Vältä kaikkia lähikontakteja kuten kättelyitä ja ylävitosia.
Koske vain omiin pelivälineisiin, puttaa vain tyhjään koriin.
Pidä jatkuvasti 1-2 metrin turvaväli muihin.
Vältä tarpeetonta oleskelua kilpailutoimistolla, radalla ja radan huoltorakennuksissa.
Caddya ei tule käyttää.
PDGA:n suositukset ja määräykset kilpailjoille:
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pd
ga-sanctioned-play-during-covid-19
Kilpailijan tulee tietää osallistuvansa kilpailuun omalla vastuullaan sekä olevansa
velvoitettu noudattamaan annettuja ohjeita, rajoituksia ja määräyksiä.

