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

Kata 35-vuotta juhlakilpailu

Kilpailun ajankohta

16.10.2020 klo 9.10-17.00

Tapahtumapaikka
Korona-asioista
vastaava henkilö

Kauniaisten jäähalli, Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen

yhteystiedot

Miia Helanto, kilpailun johtaja
puh. 0505567012

sposti: kilpailut.kata@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
Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija
Sisäänkäynti hallille

11.10.2020 klo 18.00

alaovi
tuntia ennen oman kilpailun/
Kilpailija saa tulla hallille
verryttelyryhmän alkua
tuntia ennen ensimmäisen
Valmentaja saa tulla hallille
luistelijansa
kilpailua/verryttelyryhmää
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla
tuntia ennen ensimmäistä
hallille
kilpailusarjaansa
- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt
- maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa
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 verryttelyyn mentäessä

Verryttelytilat
Kisatoimisto

25.9.2020

Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu verryttelytila hallin katsomon yläosassa
Kisatoimisto sijaitsee
Ala-aulassa

Kisatoimiston palvelut
Kisatoimiston rajoitukset
Ruokailu /
tarjoilut

Ilmoittautuminen, diplomit ja
palkinnot
Avataan tuntia ennen kilpailun
alkua
Järjestetty
Järjestetty
Ei järjestetty

Arvioijille
Valmentajille
Kilpailijoille
Musiikin toimitus
Emme ota vastaan varamusiikkeja. Luistelijan
valmentaja pitää varamusiikin suorituksen ajan.
Luistelija toimittaa sen tarvittaessa
musiikinsoittopisteelle.
Palkintojenjako
Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Kolme parasta tai seuran edustaja voi noutaa
palkinnot infotiskiltä. Palkinnot voidaan myös toimittaa jälkikäteen esim. postitse
Seuran edustaja voi noutaa tähtiarviointisarjan luistelijakohtaiset diplomit infotiskiltä.
Ne toimitetaan myös seuroille jälkikäteen sähköpostitse
Tulokset julkaistaan www.kauniaistentaitoluisteluklubi.com/kilpaileminen/KaTa35
välittömästi tulosten selvittyä
Yleisölle
Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia.
Sisäänkäynti hallille yläovesta hallin vasemmalta puolelta.
- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta.
- suositellaan kasvomaskin käyttöä katsomossa
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään
- seurattava opasteita
- katsomossa tulee ehdottomasti noudattaa turvavälejä. Kisajärjestäjinä olemme siitä vastuussa.
Puoli tuntia ennen
Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä
ensimmäisen sarjan alkua
Hallin katsomorajoitukset
- Omaisten sallitaan olla paikalla vain oman luistelijan verryttelyryhmän suoritusten
seuraaminen ja pyydetään sekä kilpailijaa että omaisia poistumaan
mahdolisimman pian tämän jälkeen.
Kahvia ja pientä purtavaa
tarjolla buffetpisteessä hallin
Yleisön kahvilapalvelut
alatasanteella. Ruokailutilaksi
on varattu kahvion tilat.
Omien eväiden nauttiminen sallittu
Hallipalvelut

Muista





25.9.2020

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

