
Koronaohjeistus    3.11.2020 

Kilpailun ohjeet ja toimintatavat 

Näiden ohjeiden avulla pyrimme järjestämän mahdollisimman turvallisen kilpailun ja pitämän väkijoukot 

mahdollisimman pieninä sekä välttämään turhia kohtaamisia. Edellytämme, että jokainen kilpailija ja hänen 

saattajansa lukee nämä ohjeet ja toimii kisapaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti. 

• Kilpailuun voi osallistua vain terveenä 

• Jos sinulla on oireita tai olet altistunut, ethän saavu kilpailupaikalle 

 

Saapuminen 
kilpailupaikalle 

Luistelijat: 
1 h ennen oman 
verryttelyryhmän alkua 

Valmentajat: 
1 h ennen ensimmäisen 
oman luistelijan 
verryttelyryhmän alkua 

Arvioijat: 
1 h ennen 
ensimmäisen 
kilpailusarjan alkua 
Saapuminen:  
Hallin päätyovesta 

Pukukopit LTL Peilisalin pukukoppi Jäähallin yläaulasta 
raput alakertaan 

 Tappara ja Uplakers Pukukoppi nro: 3 Hallin päätyovesta 

Koovee ja Varala Pukukoppi nro: 4 Hallin päätyovesta  

HTL ja RTL Pukukoppi nro: 5 Hallin päätyovesta 

Liikkuminen hallissa Pyydämme välttämään turhaa oleskelua pukukopeissa ja hallin muissa 
tiloissa. 
Maskia tulee käyttää hallin tiloissa, myös pukukopeissa ja 
pukukoppikäytävillä. 

Pukukopeille saavutaan ulkokautta (ei katsomoiden läpi). 
Pukukopeista lämmittelyalueille jäähallin yläaulaan ja alakerran saleihin 
siirrytään ulkokautta. 

Verryttely Sään suosiessa verryttely tulisi tehdä ulkona. Tarvittaessa luistelijat voivat 
verrytellä hallin yläaulassa erikseen rajatulla alueella.  
Lisäksi jäähallin alakerrasta on varattuna kilpailijoiden käyttöön erilaisia 
verryttelytiloja: 
 

LTL Peilisali 

Tappara, Uplakers, Varala ja 
Koovee 

Budosali 

HTL ja RTL Painisali 

  

Ruokailut Arvioijille on järjestetty ruokailu. 
Valmentajille ja talkoolaisille on tarjolla keittolounas yläaulan kahviossa. 

Yleisölle Kilpailu on avoin yleisölle, mikäli alueen korona säännöt sen sallivat. 
Sisäänkäynti hallin pääovesta.  
Seuran kahvio palvelee yleisöä jäähallin yläaulassa. 
 
Ainoastaan terveenä ja oireettomana voi saapua seuraamaan kilpailua. 
Muistathan säilyttää myös katsomossa turvavälit, tilaa on riittävästi. 
Ylimääräistä liikkumista hallin tiloissa tulisi välttää. 
Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä. 

Tulostoimisto Tulostoimisto sijaitsee jäähallin yläaulassa, Steve´s Corner -kahvilan 
tiloissa. 

Musiikin toimitus Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. Kilpailijalla on oltava 
varamusiikki mukana. Varamusiikki pidetään valmentajalla. 

Palkintojenjako Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan (lisäksi erityismainintoja). 
Palkintojenjakoa ei pidetä. Palkinnot toimitetaan jälkikäteen keskitetysti 
seuroille. Sarjojen tulokset julkaistaan kilpailun nettisivulla heti tulosten 
selvittyä. Arviointilomakkeet kerätään tulostoimistossa seuroittain, josta ne 
voi noutaa keskitetysti kilpailusarjan päätteeksi. Yksittäisiä 
arviointilomakkeita ei voi noutaa. 



 


