
 

 
 
 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 
Kilpailun nimi B aloituskilpailu  

Kilpailun ajankohta 24.9.2020 klo 15.00-20.00 

Tapahtumapaikka Kisakallion jäähalli 
Korona-asioista 
vastaava henkilö Satu Parikka 

yhteystiedot puh. 040 844 3315  sposti: vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja hallille saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu 
meidän kaikkien turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin tilanteet, ettei 
tarpeettomia kohtaamisia synny ja kilpailut voidaan viedä turvallisesti läpi. 
 

● Saavu paikalle vain terveenä. Jos olet oireinen älä tule paikalle 
● Jos tiedät olevasi altistunut koronavirukselle, älä tule paikalle 

 
 
Osallistumisen peruuttaminen  
 Kuluton peruutus  
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Kilpailija saa tulla hallille 
tuntia ennen oman kisan/ 
verryttelyryhmän alkua, 
saapuminen alaovesta 

 Valmentaja saa tulla hallille 

tuntia ennen ensimmäisen 
luistelijansa 
kisaa/verryttelyryhmää, 
saapuminen alaovesta 

 Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla 
hallille 

1 tunti ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa, saapuminen 
alaovesta 

 - tarpeetonta oleskelua hallilla pyydetään välttämään 
- muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä 

Pukukopit 

- pukukopit ovat ainoastaan luistelijoiden käytössä  
- pukukopissa pidetään turvavälit  
- tarpeetonta oleskelua pukukopissa tulee välttää ja sieltä tulee poistua 

mahdollisimman nopeasti oman suorituksen jälkeen  
- luistelijoiden tulee olla heidän seuralleen osoitetussa kopissa  

Verryttelytilat 

 Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu verryttelytila.  

Kisatoimisto Kisatoimisto sijaitsee Kisatoimistoksi merkityssä 
pukukoppitilassa 

Ruokailu / Arvioijille Tuomareiden kopissa, pakatut 
yksittäisannokset 
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tarjoilut Valmentajille Valmentajien kopissa, pakatut 
yksittäisannokset 

 Kilpailijoille ei järjestetty 
Musiikin toimitus 

 
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. 
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana ja 
varamusiikki annetaan omalle valmentajalle 

varamusiikki valmentajalle 

Palkintojenjako  

 Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan kuulutetaan sarjojen välissä 
pisteiden varmistuttua 

 
Palkintojenjakoa ei järjestetä, sarjan sijoitukset julkaistaan internetissä pian tulosten 
vahvistamisen jälkeen. Palkinnot ovat noudettavissa ilmoittautumispisteestä tai ne 
toimitetaan jälkikäteen ensisijaisesti valmentajien kautta tai postitse 

Yleisölle 
 Sisäänkäynti hallille Yläovista 

 

- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle 
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta 
- suositellaan kasvomaskin käyttöä katsomossa 
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään 
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne 

 Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä tuntia ennen ensimmäisen 
kilpailuosion alkua 

 Yleisön suositellaan olevan paikalla vain oman luistelijan kilpailusarjan suoritusten 
ajan ja pyydetään sekä kilpailijaa että yleisöä poistumaan tämän jälkeen. 

  
Hallipalvelut Yleisön kahvilapalvelut  seuran kioski hallilla 
 Omien eväiden nauttiminen on sallittu 
 
 
Muista 

● Tulla paikalle vain terveenä 
● Turvavälit kaikissa tilanteissa 
● Käsien pesu ja käsidesin käyttö 
● Kasvomaskit 

 

 


