Muodostelmaluistelukilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja
koronapandemian aikana.
Kilpailun nimi
Kilpailun ajankohta
Tapahtumapaikka
Korona-asioista
vastaava henkilö

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU
TULOKKAILLE, MINOREILLE JA AIKUISILLE
27.11.2021
Keravan jäähalli
Milena Kallio, kemu.sihteeri@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
11.11.2021 klo 17.30
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus sairastapauksessa
27.11.2021 mennessä.
Joukkue määrätään karanteeniin
ei aikarajaa
- ilmoittautumismaksu palautetaan
- ei veloiteta arvioijakustannuksia
- muussa tapauksessa toimitaan sääntöjen mukaisesti
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija
Sisäänkäynti on jäähallin takana
olevan yleisurheilukentän puolella
Sisäänkäynti hallille
pukuhuonekäytävän ovilla, jossa
on kilpailutoimisto.
Joukkue saa tulla hallille
kun joukkueen verryttelyaika alkaa.
10.30 alkaen, kun kisatoimisto
Valmentaja saa tulla hallille
aukeaa.
1 tunti ennen ensimmäistä
Arvioija saa tulla hallille
kilpailusarjaansa.
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt
- maskia suositellaan käytettäväksi pukukoppikäytävällä ja koppiajan päätyttyä
poistuttaessa yleisiin tiloihin
- kilpailusuoritukseen mentäessä/poistuttaessa luistelijoiden ei tarvitse
käyttää maskia
- suositellaan, että valmentajat ja nimetyt huoltajat/joukkueenjohtajat käyttävät
maskia
- muista turvavälit kaikissa tilanteissa
Verryttelytilat
Joukkueille on varattu jäähallilta verryttelytilaa. Jäähallin sisätilat ovat kuitenkin
rajalliset. Jäähallin lähellä on hyvät mahdollisuudet lämmitellä sään salliessa ulkona.

11.11.2021

Kisatoimisto

Ruokailu

Kisatoimisto sijaitsee jäähallin takana olevan
yleisurheilukentän puolella pukuhuonekäytävän
ovilla.
Vain joukkueenjohtaja/ valmentaja käy
ilmoittamassa joukkueen kisatoimistossa.
Arvioijille

Joukkueille
Musiikin toimitus
Kilpailumusiikki lisätään Taikkariin mp3
tiedostona pe 12.11.2021 mennessä.
Varamusiikki lähetetään sähköpostilla
kilpailusihteerille.

Aukioloaika klo 10.30-17

Ruokaa on tarjolla arvioijien
taukotilassa.
Ei ole.

Pyydämme toimittamaan
varamusiikit sähköisenä mp3tiedostona osoitteeseen
kemu.kilpailut@outlook.com.
Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_JOUKKUE_SEURA_VO.

Palkintojenjako
Ensimmäinen palkintojenjako on tulokkaiden ja minoreiden sarjojen jälkeen noin klo
14.15 katsomossa. Toinen palkintojenjako on jäällä aikuisten sarjan loputtua noin klo
15.40. Palkinnot jaetaan sarjojen luistelujärjestyksessä.
Tulokset julkaistaan seuran nettisivulla välittömästi niiden selvittyä.
Lipunmyynti
Lipunmyynti aloitetaan jäähallin ovella
Paikat ovat numeroituja
Lipunmyynti ovella

27.11. klo 12.00
Ei
Jäähallilla on käytössä korttimaksu
ja mobilepay.

Yleisölle
Yleisön pääsy paikan päälle vahvistetaan

19.11.2021 mennessä
Parkkipaikalta tullessa jäähallin
Sisäänkäynti hallille
oikealta sivulta.
- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta
- katsomossa kaikkien yli 15-vuotiaiden suositellaan käytettävän maskia
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne
Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä
klo 12.00.
Hallin
katsomo
Katsomolohkot
Liikkuminen hallilla
Joukkueet ja katsojat eivät kohtaa katsomossa.
Joukkueiden lahjakassit
Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä
koronavirustilanteen takia.
Hallipalvelut

Yleisön kahvilapalvelut ovat käytössä.
Omien eväiden nauttiminen

11.11.2021

Keskikatsomot on varattu
tuomareille ja yleisölle ja
sivukatsomot joukkueille.
Yleisö voi käyttää katsomon alla
juoksusuoralla olevia wc-tiloja.
Ei toteudu.
Ei ole järjestetty.

Hallilla on yleisölle buffetti
juoksusuoralla.
on sallittu.

