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Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana 
 
Kilpailuissa ja tapahtumissa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtioneuvoston, 
Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita. 
 

Kilpailun nimi Minien 1. valintakilpailu (Hgin alue lohko 1) 

Kilpailun ajankohta 6.11.2020 

Tapahtumapaikka Kaarelan jäähalli 

Korona-asioista 
vastaava henkilö 

Kilpailunjohtaja Elina Kumpulainen 

 puh. 044 552 27377 sposti: elina.kumpulainen@gmail.com 

 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän jokaisen turvaksi. 
Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin eri tilanteet siten, ettei tarpeettomia kohtaamisia ole ja kilpailut 
voidaan viedä turvallisesti läpi. 
 

• Saavu paikalle vain täysin terveenä. 

• Jos olet oireinen, älä tule paikalle. Lievienkin oireiden ilmaantuessa kilpailusta tulee jäädä pois! 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle. 

• Pyydämme välttämään tarpeetonta oleskelua pukukopeissa ja hallin muissa tiloissa. Pukukoppeihin ja 
pukukoppikäytävälle pääsy vain arvioijilla, luistelijoilla ja valmentajilla. 

 

Saapuminen 
kilpailupaikalle 

Luistelijat Valmentajat Arvioijat 

  
1h ennen oman 
verryttelyryhmän alkua 

1h ennen ensimmäisen oman luistelijan 
verryttelyryhmän alkua 

1h ennen kilpailun 
alkua 

Poistuminen 
kilpailupaikalta 

Pyydämme luistelijoita poistumaan kisapaikalta heti kisasuorituksen jälkeen. 

Arvonta 30.10.2020 klo 17.00 

Jako 
verryttelyryhmiin 

4.11.2020 klo 20.00 mennessä 

 Maskien käyttö 

Maskia tulee käyttää pukukopeissa, pukukoppikäytävillä, katsomossa ja aulatiloissa. Pyydämme 
välttämään turhaa oleskelua pukukopeissa ja hallin muissa sisätiloissa. 

Luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi maskeja tapahtuman 
ajaksi. 

Verryttely 

Sään suosiessa kaikki verryttelyt tulisi tehdä ulkona. Tarvittaessa luistelijat voivat verrytellä jäähallin 
2. krs salissa klo 14.15 alkaen. Kaarelan jäähallin aulassa verryttely on kielletty. 

Pyydämme huomioimaan turvavälit myös verryttelyissä. 

Kisatoimisto 

Sisäänkäynnin yhteydessä, jäähallin ala-aulassa. 

Kisatoimisto aukeaa 1h ennen kilpailun alkua. 

Kilpailumusiikki 
Emme ota vastaan varamusiikkeja. Luistelijan valmentaja pitää varamusiikin suorituksen ajan. 
Luistelija toimittaa sen tarvittaessa musiikinsoittopisteelle. 
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Palkintojenjako 

Kilpailussa ei järjestetä erillistä palkintojenjakoa. Kunkin sarjan kolme ensimmäistä palkitaan. 
Palkinnot ovat noudettavissa kisatoimistosta, mikäli tulokset valmistuvat ennen kilpailun päättymistä. 

Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla https://www.htk-yksinluistelu.com/40919. 

Ruokailut 

Arvioijille on järjestetty pientä tarjoilua taukotilassa. 

Valmentajille emme pysty tilan puutteen vuoksi järjestämään omaa taukotilaa tarjoiluineen. Jäähallin 
puolelta löytyy kahvia ja teetä.  

Luistelijoille ei ole järjestetty ruokailua. Hallin yksityinen kahvio palvelee erillisen aikataulun 
mukaisesti ja lähistöllä on ruokakauppoja. 

Yleisölle 

Kilpailua voi tulla seuraamaan enintään kaksi katsojaa per luistelija.  

Katsomossa (parvi) voi seurata vain oman luistelijan verryttelyryhmän kilpailun.  

Ainoastaan terveenä ja täysin oireettomana voi saapua seuraamaan kilpailua. Yleisön tulee huolehtia 
riittävästä käsihygieniasta. 

Katsomossa ja muissa hallin sisätiloissa tulee käyttää kasvomaskia. Muistathan säilyttää myös 
katsomossa turvavälit. Ylimääräistä liikkumista hallin tiloissa tulee välttää. 
 
Pyydämme yleisöä poistumaan kisapaikalta heti oman luistelijan kisasuorituksen jälkeen. 
 
Mikäli muutokset koronatilanteessa sitä edellyttäisivät, varaamme oikeuden järjestää kilpailun ilman 
yleisöä. Pyydämme seuraamaan kilpailun nettisivua. 

  

 
Muista 

• Paikalle vain täysin terveenä 

• Turvavälit kaikissa tilanteissa 

• Käsien pesu ja käsidesin käyttö 

• Kasvomaskit 

 
 

https://www.htk-yksinluistelu.com/40919

