Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana
Mikkelin Luistelijat ry:n (ML) järjestämissä kilpailuissa ja tapahtumissa noudatetaan Suomen
Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä
Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita. Seuran laatimat ohjeet ja toimintatavat hyväksytetään EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) terveysviranomaisilla.
Kilpailun nimi

Tähtisarjojen Alue- ja Kutsukilpailu

Kilpailun ajankohta

su 8.11.2020

Tapahtumapaikka
Korona-asioista
vastaava henkilö
yhteystiedot

Mikkelin jäähalli - Ikioma Areena os. Raviradantie 24, 50100 Mikkeli
Ria-Liisa Jokinen
puh. 050 302 8704

sposti:kilpailuilmoittautuminen.ml@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
Arvonta
Suoritetaan Mikkelin jäähallilla
1.11.2020 klo 16
Ryhmäjaot vahvistetaan
5.11.2020 julkaistaan veryttelyryhmiin jako 5.11.2020 klo 20.00 mennessä
kaikkien sarjojen osalta
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus ennen arvontaa
31.10.2020 klo 20.00 mennessä
Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa
7.11.2020 klo 20.00 mennessä
- lääkärintodistus
ei vaadita
- arvioijakulujen veloitus
ei veloiteta
- ilmoittautumismaksu, jos ei
veloitetaan
lääkärintodistusta
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija
Kilpailija, valmentaja ja arvioija Ikioma
areenan pääovista (Saimaa Stadiumin
Sisäänkäynti hallille
puoleinen reunimmianen ovi) Merkitty:
Kilpailija / Valmentaja / Arvioija
1 tunti ennen oman kisan/
Kilpailija saa tulla hallille
verryttelyryhmän alkua
1 tunti ennen ensimmäisen
Valmentaja saa tulla hallille
luistelijansa kisaa/ verryttelyryhmää
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa 1 tunti ennen ensimmäistä
tulla hallille
kilpailusarjaansa
- Pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain kilpailijat, ilmoitetut
valmentajat, arvioijat ja kilpailun järjestävän seuran henkilöstö oman tehtävänsä
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mukaan.
- Ikioma Areenalla on runsaasti tilavia pukukoppeja. Pukukopit jaetaan
kilpailusarjoittain/verryttelyryhmittäin. Pukukoppien siisteydestä huolehditaan
kilpailusarjojen/veryttelyryhmien välissä.
- Maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa
o Mikäli kilpailija/valmentaja ei halua käyttää maskia, valmistautuminen on
tehtävä kilpailijoille osoitetussa veryttelyalueen (juoksusuoran) päätyosassa.
o Mikäli maskia ei voi terveydellisistä syistä käyttää, on rekisteröinnissä esitettävä
lääkärintodistus kilpailun johtajalle.
- Kilpailijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi
maskeja tapahtuman ajaksi.
- Tarpeetonta oleskelua hallilla / pukukopissa pyydetään välttämään
- Muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä.
Verryttelytilat
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.
Kilpailijoille on varattu verryttelytila juoksusuoralta. Merkitty: veryttelyryhmittäin /
kilpailusarjoittain. Vain yksi verryttelyryhmä (max 8 kilpailijaa) / verryttelyalue. Kulku
verryttelyalueelle, Merkitty: Kilpailija / Valmentaja.
Järjestävän seuran toimitsijat/talkoolaiset käyttävät maskia koko tapahtuman ajan
kaikissa Ikioma Areenan tiloissa. Mikäli maskin käyttö ei ole mahdollista
Toimitsijat
terveydellisistä syistä, voi käyttää visiiriä. Ruokailujärjestelyissä noudatetaan
/Talkoolaiset
tehostettua hygieniaa ja tehtäviä hoitavat nimetyt henkilöt, jotka eivät osallistu
muihin tehtäviin vuoronsa aikana.
Kisatoimisto Kisatoimisto sijaitsee
Ikioma Areenan aula
Kisatoimiston palvelut ja toimintaohjeet
Avoinna koko kilpailun ajan.
Kilpailijat ilmoittautuvat tullessaan
Kisatoimiston rajoitukset
Kisatoimistoon/ Infoon. Voi olla
hetkellisesti miehittämätön.
Pukuhuone: 1
Lämmin ruoka ja kahvi/tee, välipalaa,
Ruokailu /
Arvioijille
hedelmiä ja virvokkeita, aikataulun
mukaan.
Ikioma Areenan aulan kioski: Lämmin
tarjoilut
Valmentajille
ruoka, kahvi/tee ja välipalaa, hedelmiä
ja virvokkeita, aikataulun mukaan.
Ikioma Areenan aulan kioski:
Myytävänä: Lämmin ruoka ja
Kilpailijoille
kahvi/tee, välipalaa, hedelmiä ja
virvokkeita. Kioski avoinna koko
kilpailun ajan.
Musiikin toimitus
Ohjelmamusiikit on toimitettu etukäteen
mp3- tiedostona. Kilpailijalla tulee olla
Valmentajalla mukana jään reunalla.
mukanaan varamusiikki CD-levy (ei RW).
Palkintojenjako
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan.
Arvioijat voivat jakaa myös
erityismainintoja. Palkintojen jakoa ei
Ikioma Areenan aula: Tulosten
järjestetä. Palkinnot ja mahdolliset
selvittyä.
erityismaininnat ovat noudettavissa
palkintokorokkeelta yksitellen tulosten
kuuluttamisen jälkeen.
Tähtiarviointisarjojen luistelijakohtaiset
diplomit ovat noudettavissa yksitellen
Kisatoimisto / Infosta.
tulosten kuuluttamisen jälkeen.
Noutamatta jääneet Tähtiarviointisarjojen
Toimitetaan kootusti seuroittain
luistelijakohtaiset diplomit.
jälkikäteen.
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Tulokset julkaistaan

https://www.mikkelinluistelijat.fi/

Yleisölle
Kilpailu on avoin yleisölle.
- Ikioma Areenan katsojamäärää ei
ole erityisesti rajattu tätä kilpailua
varten.
- Kaikki katsomot ovat käytettävissä.
hallissa on 4200 katsojapaikkaa.
- Katsomoissa on kirjalliset opasteet
turvavälien huomioimisesta.
- Istumapaikat opastetaan
täyttämään eri seurueiden
väliin/viereen jätetään kaksi tyhjää
istumapaikkaa.
- erillinen merkitty katsomo
Ikioma Areenan pääovista, Merkitty:
Yleisö
- Ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle
- Kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta: Ikioma Areenalla on
käytössä runsaasti WC tiloja, joissa on hyvät käsienpesu mahdollisuudet.
Järjestävä seura varaa aula- ja wc tiloihin käsidesiä.
- Järjestävä seura suosittelee yleisön käyttävän maskia kaikkialla Ikioma
Areenan sisätiloissa, erityisesti katsomossa. Järjestävä seura merkitsee
erillisen katsomon osan, jossa kasvomaskin käyttö on pakollista.
- Tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään.
- Seurattava opasteita: Järjestävä seura merkitsee kulkusuunnat-, aula- ja
pukukoppitilat-, katsomot-, ja katsomorajoitukset opastein.
- Kilpailutapahtumaan osallistuvien / seurueiden välinen 1-2 m turvaetäisyys tulee
huomioida koko tapahtuman ajan. Vältetään tungoksia ja tiiviitä jonoja.
1 h 30 min ennen ensimmäisen
Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä
kilpailuosion alkua.
Hallin katsomorajoitukset
Yleisön / kilpailijoiden läheisten suositellaan olevan paikalla Ikioma Areenan
sisätiloissa vain oman luistelijan kilpailusarjan ajan. Tulosten selvittyä yleisöä /
kilpailijoiden läheisiä sekä kilpailijaa suositellaan poistumaan sisätiloista.
Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia.
Ikioma Areenan aulan kioski:
Myytävänä: Lämmin ruoka ja
kahvi/tee, välipalaa, hedelmiä ja
virvokkeita. Kioski avoinna koko
kilpailun ajan.
Yleisön kahvilapalvelut
Sisäänkäynti hallille

Hallipalvelut

Viereinen Saimaa Stadium on avoinna
omien aukioloaikojensa mukaisesti.
https://www.saimaastadiumi.fi/ravintola
Omien eväiden nauttiminen
Arpajaiset
Myyntipöydät: järjestävällä seuralla
puhdistustuotteita
Ruusumyynti
Hyväksytty Mikkelissä 2.11.2020

On sallittu.
Ei järjestetä.
Kisatoimisto / Info
Ei järjestetä.

Hans Gärdström
vt. päivystysalueen johtaja, kansanterveystyön vastaava lääkäri, ylilääkäri Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
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