
Korona-ohjeistus Senioreiden, Junioreiden 

ja Noviisien 3-lohkon 1. lohkokilpailuun 

Seinäjoella 7.-8.11.2020 

Päivitetty 1.11.2020 

Jokaisen kilpaluun osallistuvan tai paikalla olevan tulee noudattaa annettuja ohjeita ja saapua paikalle vain 

terveenä. Velvoitamme kaikkia jäähallille saapuvia käyttämään kasvomaskia. 

Mikäli sairastut tai sinulla ilmaantuu oireita, ilmoita siitä välittömästi kilpailunjohtajalle. 

- lääkärintodistusta ei vaadita 

- arvioijakuluja ei veloiteta 

- ilmoittautumismaksua ei veloiteta 

Kilpailupaikalle saapuminen luistelija/valmentaja/arvioija 

- sisäänkäynti huoltorakennuksen ovesta, aulassa ohjeet pukuhuonejakoihin. Pukuhuoneisiin 

vain kilpailijat.  

- kilpailija voi tulla paikalle 1,5 h ennen oman kisan/verryttelyryhmän alkua. 

- valmentaja saa tulla paikalle 1,5 h ennen ensimmäisen luistelijansa kisaa/verryttelyryhmää. 

- tuomarit voivat tulla paikalle 1 h ennen ensimmäistä kilpailusarjaansa. 

- infotiski löytyy huoltorakennuksen aulasta. 

- emme kerää varamusiikkeja erikseen vaan varamusiikki tulee olla valmentajalla mukana 

jään laidalla. 

- pukuhuoneissa ja jäähallin yleisissä tiloissa (esim. käytävät)  luistelijat ovat velvoitettuja 

käyttämään maskia. Valmentajat ovat velvoitettuja käyttämään maskia myös 

verryttelytiloissa sekä jäähallin puolella. 

Tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopeissa tulee välttää! 

Verryttelytiloina toimivat tanssisali, jäähallin juoksusuora tai ulkoalue (sään salliessa)  

-  eri seurojen kilpailijoiden tulisi mahdollisuuksien mukaan verrytellä erillään muiden 

seurojen verryttelijöistä. 

- Muistakaa turvavälit myös verryttelytilanteissa. 

Palkintojenjako 

- Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan, Juniorit sarjassa palkitaan myös lyhytohjelman 

sekä vapaaohjelman 3. parasta. 

- Emme järjestä erillistä palkintojenjakoa vaan palkitut voivat noutaa palkinnot infotiskiltä 

sen jälkeen kun tuomaristo on vahvistanut kilpailun tulokset. Juniorien lyhytohjelman 

palkinnot ovat noudettavissa sunnuntaina 8.11. 

- ajantasainen tulospalvelu https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-

2020-2021/seniorit-juniorit-ja-noviisit-3-/tulokset/ 

https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2020-2021/seniorit-juniorit-ja-noviisit-3-/tulokset/
https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2020-2021/seniorit-juniorit-ja-noviisit-3-/tulokset/


Yleisölle 

- Yleisön sisäänkäynti Energia areenan pääovista (jäähallin ovi) tai  vasemmalta ovesta. 

Pukukoppikäytävälle on pääsy ainoastaan valmentajilla ja luistelijoilla. 

- Kilpailulle varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia. 

- Ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle. 

- Yleisön tulee käyttää kasvomaskia jäähallin sisätiloissa sekä huolehdittava riittävästä 

käsihygieniasta. 

- Muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne sekä katsomossa. 

- Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä 0,5 tuntia ennen ensimmäisen kilpailuosion alkua. 

 

 

 

Muista 

• Tulla paikalle vain terveenä 

• Pitää turvavälit kaikissa tilanteissa 

• Huolehtia hyvästä käsien pesusta ja käsidesin käytöstä 

• Käyttää kasvomaskia 

Korona-asioista vastaa kilpailuidenjohtaja Virve Hirvilampi virve.hirvilampi@netikka.fi / 0500 808 640 

Pidetään yhdessä huolta turvallisesta kilpailuympäristöstä! 

 


