
  
 
 

 

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

Kilpailun nimi SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 1.LOHKOKILPAILU  

Kilpailun 
ajankohta 

23.-24.10.2021  

Tapahtumapaikka Hakametsän harjoitusjäähalli (Haka 2), Tampere 

 

• Saavu paikalle vain terveenä 

• Jos olet oireinen älä tule paikalle 

• Jos tiedät olevasi altistunut älä tule paikalle 

• Käsien pesu ja käsidesin käyttö 

• Kasvomaskit 
 

Saapuminen hallille 
 
Arvioijat ja kilpailijat: Sisäänkäynti on Haka2 harjoitushallin leikkikentän päädyssä 
sivuovella.  
Arvioijat voivat tulla hallille tuntia ennen ensimmäistä kilpailusarjaansa.  
Kilpailijat voivat saapua hallille tuntia ennen oman ryhmän verryttelyn alkua. 
Valmentajat saavat tulla hallille tuntia ennen ensimmäisen luistelijansa kisaa / 
verryttelyryhmää.  
Yleisölle ovet avataan kilpailupäivänä 30 minuuttia ennen ensimmäisen kilpailuosion 
alkua. Yleisölle oma sisäänkäynti, seuraa opasteita. 
 
Kilpailutoimisto sijaitsee sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 
 

• Pyydämme kunnioittamaan hallille saapumisaikaa 

• Seura ei vastaanota varamusiikkeja, vaan varamusiikki tulee olla jäänlaidalla 
valmentajalla, mikäli sitä tarvitaan. 

• Sään suosiessa on toivottavaa verrytellä ulkona. Hallin ulkopuolella on hyvin 
ulkoverryttelytilaa. 

• Sisäverryttelytilaksi on varattu tanssisali hallin 2. kerroksessa sekä käytävätilaa 
hallin 1. kerroksessa.  

• Hallilla ei ole mahdollista laittautua kilpailua varten. 

• Kilpailijoita ja valmentajia pyydetään välttämään turhaa oleskelua jäähallin 
tiloissa. 

 
 
 



Suojauskäytännöt 
 
Kaikilla kilpailuun osallistuvilla ja saapuvilla suosittelemme kasvomaskin käyttöä. 
Kasvomaskia suosittelemme käytettävän myös sisäverryttelyssä ja pukuhuoneessa. 
Huomatkaa, että pukuhuoneita ei ole mahdollista tuulettaa kilpailijoiden välissä, joten 
kasvomaskien käytöllä myös pukuhuoneissa, pyrimme minimoimaan riskiä seuraaville 
kilpailijoille. Kaikki jäälle menevät luistelijat saavat siirtyä pukukopista jäälle ilman 
kasvomaskia, kasvomaskia suosittelemme käytettävän pukukopissa mahdollisimman 
pitkään jäälle lähtöön asti. Muista pitää turvaväli, myös jäälle ja verryttelyyn 
mentäessä. 
Luistelijan/valmentajan vastuulla on huolehtia, että kasvomaskeja on riittävästi koko 
tapahtuman ajalle.  

 
Tulokset 
 
Kilpailu on ns. konekisa. ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu löytyy  
myöhemmin kisasivuilta löytyvästä linkistä. 
 
Kunkin sarjan Top 3 –palkitaan Haka2 jäähallin aulassa. Aulan tilat ovat rajalliset, joten  
palkintojen jaossa voivat olla paikalla ainoastaan palkittava ja valmentaja. 

 
Yleisö 
 

• tule paikalle terveenä ja flunssaoireettomana  

• kisapaikalla on huolehdittava riittävästä käsihygieniasta  

• suosittelemme kasvomaskin käyttöä katsomossa  

• vältä lähikontakteja  

• Katsomotila on rajallinen – huolehdittehan turvaväleistä 
 

Kilpailussa on mahdollisesti livestreami. Striimauslinkit julkaistaan kilpailuiden 
nettisivuilla. 
 

Hallipalvelut 
 
Hallilla on kioski. Valmentajille ja arvioijille on ruokailujärjestelyt järjestävän seuran 
toimesta. 

 
 


