
 Toiminta-ohje, päivitetty 26.1.2022 (HTA) 

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

Kilpailun nimi B-Silmujen 2. valintakilpailu (B-SilmuCup)  

Kilpailun ajankohta 29.1.2021  

Tapahtumapaikka Vuosaaren jäähalli (Aimo Mäkinen Areena), Pallokuja 6, 00980 Helsinki    

Yhteyshenkilö 
Sirkka Kiilamo, puh. 050 350 5144, 
taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 

 

• Saavu paikalle vain terveenä – jos olet oireinen, pysy poissa 

• Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle  

• Huolehdi käsihygieniasta ja noudata hygienia – ja turvaväliohjeita  
 

Osallistumisen peruuttaminen: 

Peruutukset on ilmoitettava järjestäjälle sähköpostiin taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com ja 
tehtävä myös Taikkariin. Kilpailupäivänä peruutukset What´s Apilla nroon 050 350 5144/Sirkka  

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille Pääovi  

 Kilpailija saa tulla hallille 
1 tunti ennen oman verryttelyryhmän alkua. 
Verryttelyryhmät vahvistetaan pe 28.1. ap. 

 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  
- Käytä maskia, pl. urheilusuoritus  
- luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 

maskeja tapahtuman ajaksi 
- tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään. Vältä myös 

lähikontakteja. Hallilta on poistuttava mahdollisimman nopeasti oman 
suorituksen jälkeen. 

- muista pitää turvaväli, myös jäälle ja verryttelyyn mentäessä.  

Verryttelytilat 
Kilpailijoille on varattu verryttelytila jäähallin 2. krs:sta. Sään salliessa 
verryttelyt voi tehdä myös ulkona.   

Infotiski  Infotiski sijaitsee Ala-aula 

 Infotiskin palvelut  Ilmoittautuminen ja opastus. 

 Infotiskin aukiolo:  Avataan tuntia ennen kilpailun alkua. 

Ruokailu / Arvioijille Kevyt tarjoilu 

tarjoilut Valmentajille lämmintä juotavaa jään laidalla 

Musiikin toimitus 
Musiikit on toimitettu ja 
ladattu etukäteen Taikkarin 
kautta. 

Järjestävä seura ei kerää varalevyjä. VaraCd 
on oltava joko valmentajalla/luistelijalla 
mukana jään laidalla.  

Palkintojenjako ja 
tulokset/tulosseuranta 

Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Palkintojenjakoa ei järjestetä. 
Valmentaja voi noutaa palkinnot infotiskiltä tulosten varmistuttua tai ne 
toimitetaan jälkikäteen seuroille.   

 

Paperikisa: tulokset julkistetaan kunkin sarjan kilpailun päätyttyä ja tulosten 
varmistuttua kilpailun nettisivuilla: 
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/kilpailut/b-silmucup-2-valintakilpailu/ 
 

YLEISÖ 
Yleisöllä ei ole 
sisäänpääsyä hallille. 

  

Stream Kilpailu streamataan Solid Sport -kanavalla https://solidsport.com/hta  
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