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Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 
Kilpailuissa noudatetaan viranomaisten ja Suomen Taitoluisteluliiton antamia määräyksiä ja ohjeita 
 

Kilpailun nimi SM-Noviisien ja Debytanttien 1. lohkokisa (lohko 1)  

Kilpailun ajankohta 16.-17.10.2021  

Tapahtumapaikka Oulunkylän Jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki  

 

• Saavu paikalle vain terveenä 

• Jos olet flunssaoireinen, pysy poissa 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle  

• Huolehdi käsihygieniasta ja noudata hygieniaohjeita  
 
 

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille Jäähallin pääovi  

 Kilpailija saa tulla hallille 
1 tunti ennen oman 
verryttelyryhmän alkua 

 Valmentaja saa tulla hallille 
1 tunti ennen ensimmäisen 
luistelijansa verryttelyryhmää 

 
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) 
saa tulla hallille 

1 tunti ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa 

Jäähallilla 

- pukukoppikäytävillä ja kilpailualueella saavat olla vain rekisteröidyt henkilöt  
- suosittelemme käyttämään maskia pl. urheilusuorituksen aikana.  
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 

maskeja tapahtuman ajaksi 
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään 
- muista pitää turvaväli, myös jäälle ja verryttelyyn mentäessä.  
- Käytämme myös viereisen Liikuntapuiston pukukoppitiloja  

Verryttelytilat 
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
Kilpailijat voivat verrytellä myös viereisen Liikuntapuiston peilisalissa.  
  

Infotiski  Infotiski sijaitsee Oulunkylän jäähallin aula 

 Infotiskin palvelut ja toimintaohjeet 
Ilmoittautuminen ja opastus, 
varamusiikin vastaanotto  

 Infotiskin aukiolo:  Avataan molempina päivinä klo 8.45 

Ruokailu / Arvioijille järjestetty 

tarjoilut Valmentajille lämmintä juotavaa 

Musiikin toimitus 
Musiikit on toimitettu etukäteen Taikkarin 
kautta.  

 
Jätä varamusiikkiCD aulan 
infotiskille 
 

Palkintojenjako ja 
tulokset/tulosseuranta 

Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Palkintojenjako järjestetään aulassa 
mahdollisimman pian tulosten varmistuttua. Aulatilan koko on rajallinen, joten 
paikalla voivat olla ainoastaan palkittava luistelija ja valmentaja.  

 
Konekisa. ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu löytyy myöhemmin 
kisasivujen linkistä: https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-
debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-2021/   
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 Toiminta-ohje 4.10.2021 
Yleisölle:  

 Sisäänkäynti katsomoon 

Ainoastaan yleisö-ovesta, hallin 
päädystä (yleisöllä ei ole pääsyä 
hallin aulatiloihin). Seuraa kyltitystä 
kisapaikalla.  

 

- tule paikalle terveenä ja flunssaoireettomana  
- kisapaikalla on huolehdittava riittävästä käsihygieniasta 
- suosittelemme kasvomaskin käyttö katsomossa  
- vältä lähikontakteja  
- Katsomotila on rajallinen – huolehdittehan turvaväleistä  
- hallilla ei ole kahviota. Läheisyydessä on kauppoja ja huolto-asema. 

 Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä 
30 minuuttia ennen ensimmäisen 
kilpailuosion alkua.  

 


