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





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






Muista turvavälit kaikissa tilanteissa
Käsien pesu ja käsidesin käyttö
Kasvomaskit
Onhan puhelimessasi koronavilkku -sovellus

KATSOMORAJOITUS ja OHJEET HUOLTAJILLE/SAATTAJILLE!
TESOMA 1 hallissa kilpailevat (pe-su):
 Käytä maskia, huolehdi käsihygieniasta ja muista turvavälit!
 Luistelijalla saa olla mukanaan maksimissaan 2 huoltajaa/saattajaa!
 Saavu paikalle mahdollisimman lähellä oman luistelijan kilpailusarjan alkua.
 Katsomossa ja hallilla tulee välttää turhaa liikkumista ja oleskelua!
TESOMA 2 hallissa kilpailevat (su):
 Käytä maskia, huolehdi käsihygieniasta ja muista turvavälit!
 Luistelijalla saa olla mukanaan maksimissaan 1 huoltaja/saattaja!
 Saavu paikalle mahdollisimman lähellä oman luistelijan verryttelyryhmän alkua! Odottelu
tapahtuu joko ulkona tai merkityssä TE1 hallin katsomossa (Kulkureitti merkitty TE2 hallista).
 Poistu nopeasti katsomosta kun verryttelyryhmän suoritukset ovat ohi!
 Ajattele myös muita: Jos jäät katsomoon oman luistelijasi verryttelyryhmän jälkeen, viet
yhden paikan ja joku ei välttämättä näe oman luistelijansa suoritusta!
 Älä jää seisomaan eteiseen vaan poistu ulos/merkittyyn TE1 hallin katsomoon.
Järjestävä seura varaa oikeuden järjestää kilpailu ilman huoltajia, koronavirustilanteen niin vaatiessa!
Kaikki suoritukset pyritään streemaamaan. Ohjeet ja osoite ilmoitetaan myöhemmin.



Liikkuminen hallissa on ohjeistettu ja sitä tulee ehdottomasti noudattaa!
Halliin pääsevät vain luistelijoiden huoltajat/saattajat. Muuta yleisöä ei sallita!

Kilpailun nimi

Santa Claus International Figure Skatinig Competition

Kilpailun ajankohta

4.-6.12.2020

Tapahtumapaikka

Tesoman jäähalli, Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere
(pe –la Tesoma 1, su Tesoma 1 & 2)

Korona-asioista
vastaava henkilö
yhteystiedot

25.9.2020

Piia Mattila
puh. 050 5832276

sposti: piia.mattila@tuni.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.

Arvonta
Luistelujärjestys arvotaan
Alustava aikataulu ja luistelujärjestys julkaistaan
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus ennen arvontaa
Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa
- lääkärintodistus
- arvioijakulujen veloitus
- ilmoittautumismaksu, jos ei lääkärintodistusta
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija

22.11.2020
Seuran nettisivuilla 23.11.2020
21.11.2020 klo 22:00
Kilpailupäivään mennessä
Ei vaadita
Ei veloiteta
Ei veloiteta

TE1 halliin: sisään hallin
pääovesta (merkitty), ulos
pukukoppikäytävän ovesta
Sisäänkäynti hallille
(merkitty).
TE2 halliin: Sisään ja ulos
pääovesta (merkityt ovet).
1 tunti ennen oman
Kilpailija saa tulla hallille
verryttelyryhmän alkua
1 tunti ennen ensimmäisen
Valmentaja saa tulla hallille
luistelijansa verryttelyryhmää
- 1 tunti ennen ensimmäistä
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla
kilpailusarjaansa.
hallille
Tuomareille on merkityt tilat
ja reitit.
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain luistelijat, valmentajat sekä
kilpailun järjestäjistä sovitut henkilöt.
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa vaikka pukukopissa
olisi vain oman seuran luistelijoita ja valmentajia
o mikäli kilpailija/valmentaja ei halua käyttää maskia, valmistautuminen on
tehtävä kilpailijoille osoitetussa katsomon osassa
o mikäli maskia ei voi terveydellisistä syistä käyttää, on rekisteröinnissä esitettävä
lääkärintodistus
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi
maskeja tapahtuman ajaksi
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään
- muista turvavälit, myös verryttelytilassa ja sinne mentäessä
Verryttelytilat

Kisatoimisto

Ruokailu /
tarjoilut

25.9.2020

Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu/merkitty verryttelytila. Verryttelytilassa
luistelijan on käytettävä maskia.
TE1 hallin pääsisäänkäynnin
Kisatoimisto sijaitsee
tuulikaapissa, heti oikealla
Toimistossa asioidaan
Kisatoimiston rajoitukset
yksitellen ja vain
välttämättömissä asioissa.
Arvioijille
Tuomarikopissa
Taukotilana toimii merkitty TE1
hallin päätykatsomo. Kulku TE
1 hallin portaita (hissin
Valmentajille
vieressä). Uimahallin kahvio on
avoinna kisapäivinä.

Musiikin toimitus
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina.
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana ja
Valmentajalla
varamusiikki.
Palkintojenjako
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Tulokset julkaistaan seuran nettisivuilla niiden
selvittyä. Tulosten julkaisun jälkeen valmentajat voivat hakea palkinnot
kilpailutoimistosta (TE1 hallista). Samalla he voivat noutaa myös tähtisarjojen
arviointilomakkeet niille tarkoitetusta lokerikosta (kilpailutoimiston välittömässä
läheisyydessä).
Huoltajille
Huoltajien/saattajien pääsy paikan päälle
3.12.2020
vahvistetaan
Kumpaankin halliin kulku TE2
Sisäänkäynti hallille
–hallin ovesta!
- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta
- katsomossa tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä tulee välttää
- Käytännön toimintaa ohjaamaan on hallilla erilaisia opasteita ja kylttejä sekä
tarkempia ohjeita
- hallille saa tulla 15 minuuttia ennen ensimmäisen kilpailuosion alkua
KATSOMORAJOITUS ja OHJEET HUOLTAJILLE/SAATTAJILLE!
TESOMA 1 hallissa kilpailevat (pe-su):
 Käytä maskia, huolehdi käsihygieniasta ja muista turvavälit!
 Luistelijalla saa olla mukanaan maksimissaan 2 huoltajaa/saattajaa!
 Saavu paikalle mahdollisimman lähellä oman luistelijan kilpailusarjan alkua.
 Katsomossa ja hallilla tulee välttää turhaa liikkumista ja oleskelua!
TESOMA 2 hallissa kilpailevat (su):
 Käytä maskia, huolehdi käsihygieniasta ja muista turvavälit!
 Luistelijalla saa olla mukanaan maksimissaan 1 huoltaja/saattaja!
 Saavu paikalle mahdollisimman lähellä oman luistelijan verryttelyryhmän
alkua! Odottelu tapahtuu joko ulkona tai merkityssä TE1 hallin katsomossa
(Kulkureitti merkitty TE2 hallista).
 Poistu nopeasti katsomosta kun verryttelyryhmän suoritukset ovat ohi!
 Ajattele myös muita: Jos jäät katsomoon oman luistelijasi
verryttelyryhmän jälkeen, viet yhden paikan ja joku ei välttämättä näe
oman luistelijansa suoritusta!
 Älä jää seisomaan eteiseen vaan poistu ulos/merkittyyn TE1 hallin
katsomoon.

Järjestävä seura varaa oikeuden järjestää kilpailu ilman huoltajia/saattajia, koronavirustilanteen niin
vaatiessa!
Hallipalvelut

25.9.2020

Yleisön kahvilapalvelut

Tesoman uimahallin kahvio on
avoinna kisapäivinä.

