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

Kutsukilpailu Tähtisarjoille

Kilpailun ajankohta

16.1.2022

Tapahtumapaikka

Kotkan jäähalli, Kotka

Korona-asioista
vastaava henkilö

Maria Vapalahti

yhteystiedot

puh. 040 8416 223

sposti: kilpailut.kota@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
Perinteisesti
Ryhmäjaot vahvistetaan
Osallistumisen peruuttaminen
Kuluton peruutus ennen arvontaa
Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa
-

lääkärintodistus

- arvioijakulujen veloitus
- ilmoittautumismaksu, jos ei lääkärintodistusta
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija

5.1.2022 klo 18:00
7.1.2022 klo 18.00 mennessä
21.10.2020 klo 14.00 mennessä
16.1.2022 klo 9:30
koronaan viittaavissa oireissa, ei
vaadita
ei veloiteta
ei veloiteta

Kilpahallin vasemmalta sivulta
ovesta parkkipaikoilta
saavuttaessa. (Ei pääovista.)
1 tunti ennen verryttelyryhmän
Kilpailija saa tulla hallille
alkua
1 tunti 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
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi
maskeja tapahtuman ajaksi
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa vältetään
- pukuhuonetilat puhdistetaan jäädytystaukojen aikana
- muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröityneet henkilöt
Sisäänkäynti hallille

12.1.2022

Verryttelytilat
Kilpailijoille on varattu verryttelytilaa jäähallin sisätiloissa kuntosalilla sekä
ylätasanteella matolla sekä katsomon alla juoksusuoralla.
Huolehdithan verryttelyssä turvaväleistä.
Kilpailuinfo sekä luistelijoiden ilmoittautuminen
kilpailijoiden sisääntulon yhteydessä.
Kisatoimisto

Ruokailu /
tarjoilut

Tulospalvelu sijaitsee jäähallin jaetussa viptilassa.
Infopisteessä ilmoittautuminen
Kisatoimiston rajoitukset
Arvioijille
Valmentajille koko päivä ruoka+kahvi tai puoli
päivää kahvi+leipä.

Toimisto on auki kilpailun ajan.
Tuomaritilassa
Kahviossa

Musiikin toimitus
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina.
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana ja
Pidetään valmentajalla
varamusiikki toimitetaan.
Palkintojenjako
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan sekä
erityismainintoja.
Palkintojenjakoa ei järjestetä, kukin osallistuja huomioidaan suorituksen jälkeen.
Protokollat tulostetaan ja luovutetaan valmentajalle tulosten valmistuttua.
Noutamatta jääneet palkinnot/protokollat lähetetään seuroille.
Palkinnot voi noutaa tulospalvelusta / postitetaan seuroille.
Tulokset julkaistaan internet-sivuilla välittömästi tulosten selvittyä.
https://www.kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut-ja-testit/kota-jarjestajana/
Yleisölle
Sisäänkäynti hallille
Pääovista
Kilpailut järjestetään ilman yleisöä.
Huoltaja voi AVI:n ohjeiden mukaisesti tulla katsomaan lapsensa luisteluryhmän
esitystä merkityille paikoille katsomossa noudattaen tarkoin annettuja ohjeita.
- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta
- velvoitetaan kasvomaskin käyttöä jäähallin tiloissa
- seurattava opasteita kuten kulkusuunnat
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne
Katsomoon mennessä valvotaan, että annettua ohjeistusta noudatetaan.
Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on talkooväellä oikeus poistaa henkilö
jäähallin sisätiloista.
Ovet avataan kilpailupäivinä
klo 8:00
Varataan oikeus muuttaa koronaohjeistusta koronavirustilanteen takia.
Hallipalvelut
Kahviossa rajoitettu määrä asiakaspaikkoja käytössä.
avoinna kilpailun ajan

Muista
•
•
•
•

12.1.2022

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

