22.10.2020

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 ajankohta

Senioreiden, Junioreiden ja Noviisien 1. lk (lohko 1) sekä JT
Debytanttien ja Noviisien 1. vk.
31.10.-1.11.2020

Tapahtumapaikka

Trio Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, Vantaa

Korona-asioista
vastaava henkilö

Sirkka Kiilamo/HTA ja Jenny Laine/TTK, kilpailunjohtajat

Kilpailun nimi

yhteystiedot

puh. Sirkka 050 350
5144.
Jenny 050 330 8678

sposti: senjunnov.lohko1@gmail.com

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

•
•
•
•

Saavu paikalle vain terveenä
Jos olet oireinen älä tule paikalle
Jos tiedät olevasi altistunut älä tule paikalle
Käytä maskia

Arvonta

Random

Ryhmäjaot vahvistetaan
lauantaina ja sunnuntaina kilpailevien osalta.
Sunnuntain vapaaohjelmat luistellaan Lo-kilpailun
käänteissä järjestyksessä
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus ennen arvontaa
Sairastuminen/koronaoireiden ilmaantuessa
- lääkärintodistus
- arvioijakulujen veloitus
Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut, jos ei
toimiteta lääkärintodistusta ja muu syy kuin korona
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija
Sisäänkäynti hallille
Kilpailija saa tulla hallille
Valmentaja saa tulla hallille
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ke 28.10.2020 viim. klo 18.00

pe 30.10.2020 klo 10.30
mennessä
ke 28.10.2020 klo 12.00
mennessä.
kuluton peruutus
ei vaadita
ei veloiteta
veloitetaan arvonnan jälkeen
tehdyistä peruutuksista.
Trio Areenan pääovi
1 tunti ennen oman
verryttelyryhmän alkua
1 tunti ennen ensimmäisen
luistelijansa verryttelyryhmää

Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla
1 tunti ennen ensimmäistä
hallille
kilpailusarjaansa
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa
o mikäli maskia ei voi terveydellisistä syistä käyttää, on rekisteröinnissä esitettävä
lääkärintodistus
o valmentajan tulee käyttää maskia myös verryttelytiloissa
o luistelijan ja valmentajan tulee käyttää maskia myös liikkuessaan hallin
yleisötiloissa.
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi
maskeja tapahtuman ajaksi
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään
- muista pitää turvaväli, myös jäälle ja verryttelyyn mentäessä.
Verryttelytilat
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.
Kilpailijat voivat verrytellä myös Areenan yläkäytävillä. Verryttelyt tulee tehdä
turvavälit huomioiden.
Infotiski
Infotiski sijaitsee
Trio Areenan aula
Ilmoittautuminen ja palkintojen
Infotiskin palvelut ja toimintaohjeet
nouto
Avataan tunti ennen
Infotiskin aukiolo:
kilpailuiden alkua.
Ruokailu /
Arvioijille
järjestetty
Järjestetty kevyt kahvitarjoilu
tarjoilut
Valmentajille
talkoohuollon yhteyteen (ei
lämmintä ruokaa)
Kilpailijoille
Ei ole järjestetty
Musiikin toimitus
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. Emme
ota vastaan varamusiikkeja. Luistelijan
valmentaja pitää varamusiikin suorituksen
ajan. Luistelija toimittaa sen tarvittaessa
musiikinsoittopisteelle.
Palkintojenjako ja tulosten kuulutus
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Palkintojenjakoa ei järjestetä. Kolme
ensimmäistä tai valmentaja voi noutaa palkinnon infotiskiltä. Pyydämme noutamaan
palkinnot, jotta järjestävät seurat säästyvät postituskuluilta.
- ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu kisasivujen linkistä:
https://www.tikkurilantaitoluisteluklubi.fi/uutiset/38962/yl-1-lohkokilpailu-ja-jt-1valintakilpailu-30-10-1-11-2020
Yleisölle: Varaamme oikeuden järjestää kilpailun ilman yleisöä koronavirustilanteen takia.
Trio Areenan pääovesta.
Sisäänkäynti hallille
Seuraa opasteita
- ainoastaan terveenä ja oireettomana saa tulla paikalle
- kisapaikalla on huolehdittava riittävästä käsihygieniasta
- katsomossa on käytettävä kasvomaskia
- suosittelemme katsomaan ainoastaan oman luistelijan ja hänen verryttelyryhmän
kilpailun.
- Muista turvavälit hallissa liikkuessasi ja vältä tarpeetonta liikkumista katsomossa
ja/tai käytävillä.
- seuraa opasteita kulkusuunnista yms.
- Pyydämme luistelijaa ja huoltajia poistumaan sisätiloista mahdollisimman pian
oman suorituksen jälkeen.
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Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä

Hallipalvelut

Yleisön kahvilapalvelut
Omien eväiden nauttiminen

Muista
•
•
•
•
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Tulla paikalle vain terveenä
Turvavälit kaikissa tilanteissa
Käsien pesu ja käsidesin käyttö
Käyttää kasvomaskia

30 minuuttia ennen
ensimmäisen kilpailuosion
alkua.
Areenan Ice Cafe on
mahdollisesti avoinna oman
aikataulunsa mukaisesti.
on sallittu

