
  
 
 

 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 

Osallistuva seura huolehtii ohjeet kilpailuun osallistuville ja huoltajille. 
 
Kilpailuissa ja tapahtumissa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita. 

 

Kilpailun nimi 2. Lohkokilpailu (Lohko1) SM-noviisit ja debytantit 

Kilpailun 
ajankohta 

21.-22.11.2020 

Tapahtumapaikka Oulunkylän jäähalli 

Korona-asioista 
vastaava henkilöt 

Carita Lehtola, Katariina Prihti 

yhteystiedot 
puh. 
0505320163 

sposti: 
carita.lehtola(a)helsingintaitoluisteluklubi.com 

 

Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu 
jokaisen turvallisuuden takaamiseksi. Ohjeistuksen avulla pyrimme järjestämään mahdollisimman 
turvallisen kilpailun ja välttämään tarpeettomat kohtaamiset kilpailun aikana. 
 

• Saavu paikalle vain terveenä 

• Älä tule paikalle, jos sinulla on oireita 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle 

• Käytä kasvomaskia 
 

Arvonta ISU Calc Random 16.11.2020  

Ryhmäjaot vahvistetaan  

  kilpailevien osalta 
19.11.2020 klo 20:00 
mennessä 

Osallistumisen peruuttaminen  

 Kuluton peruutus ennen arvontaa 
15.11.2020 klo 20:00 
mennessä 

 Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa kuluton peruutus 

 - lääkärintodistus ei vaadita 

 - arvioijakulujen veloitus ei vaadita  

 
- Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut, ilman 

lääkärintodistusta, jos muu syy kuin 
korona 

veloitetaan 

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille Jäähallin pääsisäänkäynti 

 Kilpailija saa tulla hallille 
Tuntia ennen oman 
verryttelyryhmän alkua 

 Valmentaja saa tulla hallille 
Tuntia ennen ensimmäisen 
luistelijansa kisaa/ 
verryttelyryhmää 

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

hallille 

30 minuuttia ennen 

ensimmäistä kilpailusarjaansa 

 
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt  
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa sekä muualla 

kilpailuun varatulla alueella, poislukien suoritus jäällä. 



o mikäli kilpailija ja/tai valmentaja ei halua käyttää maskia, valmistautuminen on 
tehtävä ulkona etäisyydet huomioiden 

o mikäli maskia ei voi terveydellisistä syistä käyttää, on rekisteröinnissä esitettävä 
lääkärintodistus 

- arvioijien, vapaaehtoisten toimihenkilöiden, luistelijoiden ja valmentajien on 
huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi maskeja tapahtuman ajaksi 

- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään 
- muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä ja verryttelysalissa. 

 

Verryttelytilat 

 
Sään suosiessa kaikki verryttelyt suositellaan tehtäväksi ulkona.  
Kilpailijoille on varattu verryttelytila viereisen rakennuksen tanssisalista. 
Verryttelytilassa on pakollista käyttää kasvomaskia. 

Kisatoimisto Kisatoimisto sijaitsee jäähallin aula 

 Kisatoimisto on avoinna  kilpailun ajan 

 Muina aikoina miehittämätön 

Ruokailu / Arvioijille pientä suolaista 

tarjoilut Valmentajille TBA 

 Kilpailijoille ei järjestetty 

Musiikin toimitus 

 
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. 
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana. 

valmentaja pitää varamusiikin 
suorituksen ajan. Luistelija 
toimittaa sen tarvittaessa 
musiikinsoittopisteelle. 

Palkintojenjako  

 
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan ja palkinto noudetaan kilpailutoimistosta 

tulosten selvittyä. 

 - ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu kilpailusivustolla 

 - tulokset julkaistaan kilpailusivustolla välittömästi tulosten selvittyä 

Yleisölle 

 Yleisö paikan päällä 

Jäähallin katsomotilat ovat 
rajalliset: Ainoastaan oman 
luistelijan kilpailusuorituksen 

voi seurata katsomosta. 
Mahdollisuuksien mukaan 
myös koko verryttelyryhmän. 

 Sisäänkäynti hallille 
Yleisön sisäänkäyntiovi 
(lähinnä parkkialuetta) 

 

- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle 
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta 

- kasvomaskin käyttö katsomossa pakollinen 
- tarpeetonta liikkumista katsomossa pyydetään välttämään 
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne 

 Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä 
15 minuuttia ennen 
ensimmäisen kilpailuosion 
alkua. 

 Hallin katsomorajoitukset 

 

Omaisten saavat olla paikalla vain oman luistelijan suorituksen ajan katsomotilassa 
ja lisäksi, jos katsomossa pystytään etäisyydet säilyttämään, on mahdollista seurata 
oman luistelijan koko verryttelyryhmä. Kilpailun järjestäjä ohjeistaa tästä tarpeen 
mukaan ennakkoon tai kilpailupaikalla. Luistelijoita läheisineen pyydetään 
poistumaan hallilta mahdollisimman pian kilpailusuorituksen jälkeen. 

 
Järjestäjä varaa oikeuden järjestää kilpailu kokonaan ilman yleisöä 

koronavirustilanteen takia. 

Hallipalvelut Yleiset kahvilapalvelut  ei ole järjestetty 

   



 
 
 
 

Muista 
• Tulla paikalle vain terveenä 

• Turvavälit kaikissa tilanteissa 

• Käsien pesu ja käsidesin käyttö 

• Kasvomaskit 

• Välttää turhaa liikkumista kilpailualueella ja muissa kilpailuun varatuissa 

tiloissa 

• Poistua paikalta mahdollisimman pian suorituksen jälkeen 


