SM5L hallitus on perjantai-iltana 13.3. pitämässään kokouksessa tehnyt seuraavat
päätökset ja suositukset koronaviruksen (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi
miekkailu- ja 5-ottelutoiminnassa
Koko miekkailu- ja 5-otteluyhteisön tulee noudattaa viranomaisten ohjeistusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
Alaikäisten kohdalla tämä on huoltajien vastuulla.
Tapahtuma
Kansalliset kilpailut ja koulutukset liiton
toimintakalenterissa

SM5L päätös/suositus
Perutaan toukokuun loppuun asti valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Suomen
Mestaruuskilpailut pyritään järjestämään myöhempänä ajankohtana. Kevään
kotimaisten tapahtumien osalta toiminnanjohtaja on yhteydessä järjestäjiin.

Kansainväliset kilpailut ja leirit

Suomen hallitus suosittaa, että muista kuin välttämättömistä matkoista on syytä luopua.
Tästä johtuen liitto ei suosittele toistaiseksi matkustamista ulkomaille kilpailuihin tai
leireille

Liiton järjestämät kilpailumatkat ja leirit
ulkomailla
Liiton järjestämät sparringit / leirit
kotimaassa
Seurojen harjoitukset seurojen omilla
saleilla, sekä muut seurojen järjestämä
toiminta kuten leirit.

Miekkailun osalta perutaan seuraavien 30 päivän ajalta FIE:n ohjeistuksen mukaisesti.
5-ottelun osalta odotetaan vielä UIPM:n oheistuksia.
Perutaan toistaiseksi.
Suomen hallituksen suosituksen mukaan tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa eivälttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaaajalla. Liitto suosittelee seurojen harjoitus- ja muuta toimintaa keskeytettäväksi
toistaiseksi.

Valmennusryhmäurheilijoiden ja huipulle Liiton organisoimat harjoitukset perutaan toistaiseksi. Urheilijat voivat oman harkintansa
tähtäävien urheilijoiden harjoitukset
mukaan jatkaa yksilöllistä harjoittelua.
Liiton seurapäivä 28.3.2020

Perutaan. Liitto viestittää ajankohtaisista seura-asioista viikkotiedotteen kautta.
Tarpeen mukaan järjestetään virtuaalisia keskustelu/tiedotustilaisuuksia kevään aikana.

Liiton kevätkokous 28.3.2020 klo 16

Pyritään järjestetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Kokouksen seuraaminen
mahdollistetaan etäyhteydellä ja etäosallistumista selvitetään. Noudatetaan erityistä
huolellisuutta hygieniassa. Sairaana tai toipilaana osallistuminen paikan päällä
ehdottomasti kielletty.

Liiton hallituksen kokoukset

Liiton hallituksen kokouksen järjestetään kuten aikaisemmin on suunniteltu, mutta
osallistuminen tulee ensisijaisesti tapahtua etäyhteyden välityksellä. Kevään
strategiapäivät siirretään myöhempään ajankohtaan.

Liiton henkilöstö

Siirtyy työskentelemään pääosin etänä. Toimistolla käydään tekemässä vain
välttämättömät työtehtävät, joita ei voi etänä hoitaa. Työntekijöitä kehotetaan pitämään
ylityösaldojaan vapaina sekä pitämään talvilomansa.

Kaikkien suositusten osalta tilanne saattaa muuttua, joten seuraa sekä liiton viestintää että viranomaisviestintää.
FIE on 12.3. perunut kaikki seuraavan 30 päivän kv. kilpailut
Miekkailun valmennusryhmäurheilijoita on informoitu tilanteesta.
Valmennuspäällikkö on ollut yhteydessä Suomen Salt Lake City MM-joukkueeseen kilpailun peruuntumisesta ja mahdollisesta
siirtymisestä. Liiton toimisto selvittää Salt Lake Cityn U17/U20 MM-kilpailun lentolippujen siirtoa/palautusta.
Seuraamme tilannetta toukokuun arvokilpailujen osalta (veteraanien EM ja U23 EM)
UIPM luvannut tiedottaa viikonlopun aikana.
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