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

Debytanttien ja SM-Noviisien 2 lohkon 1. valintakilpailu

Kilpailun ajankohta

24.-25.10.2020

Tapahtumapaikka

KSOY Areena, Kotka

Korona-asioista
vastaava henkilö

Salla Savenius

Yhteystiedot

puh. 044 2323 327

sposti: salla.savenius@steveco.fi

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

Arvonta
Pidetään randomilla
Ryhmäjaot vahvistetaan
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus ennen arvontaa
Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa
- lääkärintodistus
- arvioijakulujen veloitus
- ilmoittautumismaksu, jos ei lääkärintodistusta
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija

21.10.2020 klo 14.30
23.10.2020 klo 13.00 mennessä
21.10.2020 klo 14.00 mennessä
23.10.2020 klo 11.00 mennessä
ei vaadita
ei veloiteta
ei palauteta

Kilpahallin vasemmalta sivulta
ovesta parkkipaikoilta
saavuttaessa. (Ei pääovista.)
1 tuntia ennen verryttelyryhmän
Kilpailija saa tulla hallille
alkua
1 tuntia ennen ensimmäisen
Valmentaja saa tulla hallille
luistelijansa verryttelyryhmää
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla
1 tunti ennen ensimmäistä
hallille
kilpailusarjaansa
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa jäähallin sisätiloissa.
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi
maskeja tapahtuman ajaksi
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään
- muista turvavälit
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröityneet henkilöt
Sisäänkäynti hallille

Verryttelytilat
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.

25.9.2020

Kisatoimisto

Ruokailu /
tarjoilut

Huonolla säällä kilpailijoille on varattu verryttelytila KSOY Areenan sisätiloissa.
Kisatoimisto sijaitsee KSOY Areenan
luistelijoiden sisääntuloaulassa.
Kisatoimistossa ilmoittautuminen
Toimisto on auki kilpailun ajan.
Kisatoimiston rajoitukset
Miehittämätön
Kokoustilan jäähallin puoleinen
Arvioijille
osa
Kokoustilan parkkipaikan
Valmentajille
puoleinen osa

Musiikin toimitus
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina.
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana ja
Pidetään valmentajalla
varamusiikki toimitetaan
Palkintojenjako
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan
Palkintojenjakoa ei järjestetä, kukin osallistuja huomioidaan suorituksen jälkeen.
Palkinnot voi noutaa kahvilasta / postitetaan asianomaisille.
ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu
https://www.kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut-ja-testit/kota-jarjestajana/
Yleisölle
Sisäänkäynti hallille
Pääovista
Kilpailu joudutaan Kymsoten muuttuneiden säädösten vuoksi pitämään ilman
yleisöä.

Hallipalvelut

Katsomotilat ovat poissa käytöstä.
Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä
klo 9:00
Jäähallilla toimii kahvio
Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia.
Yleisön kahvilapalvelut
avoinna kilpailun ajan

Muista
•
•
•
•

25.9.2020

Tulla paikalle vain terveenä
Turvavälit kaikissa tilanteissa
Käsien pesu ja käsidesin käyttö
Kasvomaskit

