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Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja. 
 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän 
jokaisen turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin se että kilpailun 
tilanteet voidaan viedä turvallisesti läpi niin luistelijoiden, valmentajien, tuomarien kuin talkoolaisten ja 
yleisön osalta. 
 

 Saavu paikalle vain terveenä 
 Jos olet flunssainen tai tunnet olosi muuten heikoksi, jää kotiin 
 Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä 
 Käytä kasvomaskia. Kasvomaksisuositus sisätiloissa yli 12v. 
 Noudata alueellisia ohjeita altistumiseen liittyen 
 Noudata Kisakallion ohjeita https://kisakallio.fi/fi/kisakallion-terveysturvallinen-

toimintatapa 
 

 
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Kilpailijat saapuvat hallille jäähallin päädystä ja ilmoittautuvat vastaanottopisteessä heti 
sisäänkäynnin yhteydessä. Mikäli pisteellä ei ole vastaanottavaa topimitsijaa, kilpailija voi 
merkata itsensä saapuneeksi liustelijalistaan. 

 Kilpailijat saapuvat hallille n. 1 tunti ennen oman verryttelyryhmänsä alkua. 
 Valmentajat saapuvat hallille n. 1 tunti ennen ensimmäisen luistelijansa verryttelyryhmän alkua. 
 Jäähallin alakerta on omistettu vain kilpailijoille, valmentajille, arvioijille ja kilpailun järjestävän 

seuran toimitsijoille oman tehtävänsä mukaisesti. 
 pukukopit jaetaan seuroittain. Vastaanotossa on koppijako ja koppien oviin on merkitty 

seuralyhenteet. 
 maskia suositellaan käytettäväksi pukukoppikäytävillä ja pukukoppitiloissa. 
 tarpeetonta oleskelua hallilla / pukukopissa pyydetään välttämään 
 muista huomioida turvavälit 

  
 
Verryttelytilat 

 Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
 jäähallin yläkerrasta on varattu merkitty PAITSIO-luokkatila verryttelytilaksi 

 
 
Ruokailu 
 
Arvioijat: 

 Arvioijille on järjestetty taukotilassa kahvi/tee ja välipalaa, hedelmiä ja virvokkeita. Lämmin 
ruoka toimitetaan Kisakallion keittiöstä tauoilla. 
 

Valmentajat: 
 VTL.n buffetti jäähallin yläkerrassa 
 Valmentajille on varattu taukotila jäähallin yläkerrasta. Valmentajille on teetä ja kahvia sekä 

välipalana täytetty voileipä ja smoothie, nämä voi hakea VTL:n buffetista. Lämpimän ruoan voi 
käydä syömässä omalla kustannuksella Kisakallion herkullisesta Buffet-pöydästä. Jääahllilla 
olevassa VTL:n buffet-kioskissamme on myös mikroaaltouuni, jossa voi lämmittää omia ruokia.  
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Talkoolaiset: 
 VTL.n buffetti jäähallin yläkerrassa 
 Lämpimän ruoan voi käydä syömässä omalla kustannuksella Kisakallion herkullisesta Buffet-

pöydästä. Jääahllilla olevassa VTL:n buffet-kioskissamme on myös mikroaaltouuni, jossa voi 
lämmittää omia ruokia 

 
Palkintojenjako 

 Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. 
 Palkintojenjako suoritetaan VTL:n buffassaVTL.n buffetti jäähallin yläkerrassa. 

 
Yleisö 

 Kilpailua voi tulla seuraamaan paikan päälle. Kisakalliossa ei ole katsomoa, yleisö voi olla hallin 
ylätasanteella. Huolehdithan turvaväleistä. 

 Sisäänkäynti hallille jäähallin yläpihalta jalkapallokentän puoleisista sivuovista. 
 
Spirit Skatewear on paikalla 18.-19.3. perjantaina ja lauantaina jäähallin yläaulassa. 
 
Kilpailunjohdon tavoittaa viikonlopun aikana seuraavasti: 
Perjantaina Satu Reijo 050 583 4445 
Lauantaina ja sunnuntaina Satu Parikka 040 844 3315 
Äkilliset peruutukset tai muut kilpailuun liittyvät asiat voi joko soittaa tai laittaa WA-viestillä. 
Seuraamme aktiivisesti myös kisojen sähköpostia vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
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TERVETULOA KILPAILEMAAN KISAKALLIOON! 


