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Hyvinkään Taitoluistelijoiden  

KORONAOHJEET  

14.11.2020 kilpailuissa 
 

 
 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. Pyrimme 

noudattamaan THL:n, AVI:n, HUS:n sekä STLL:n julkaisemia koronaohjeita.  

 

Näitä ohjeita päivitetään tarvittaessa, ja uusimmat ohjeet löytyvät aina kilpailun 

nettisivulta.  
 

 

Kilpailun nimi Tähtisarjojen kutsukilpailut ja Uudenmaan alueen  

aluesarjojen aluecupin 1. valintakilpailu 

Kilpailun ajankohta 14.11.2020 klo 8:30-21:30 

Tapahtumapaikka Hyvinkään jäähalli 

Korona-asioista vastaava  Riikka Mulder 

kisat.hytl@hytl.fi 

puh. 040 755 7573 

 

 

Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja hallille saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, 

jotka on laadittu meidän kaikkien turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan 

mahdollisimman hyvin tilanteet, jottei tarpeettomia kohtaamisia synny ja kilpailut 

voidaan viedä turvallisesti läpi. 

 

● Kaikilta (myös lapsilta) edellytetään kasvomaskin käyttöä hallissa oltaessa. 

● Saavu paikalle vain terveenä.  

● Jos olet oireinen, älä tule paikalle. 

● Jos tiedät olevasi altistunut koronavirukselle, älä tule paikalle. 

● Jäähallin ala-aulassa ja yläaulassa on käsidesiautomaatteja, joita kaikkien 

halliin tulijoiden tulee käyttää. 

● Käsien pesu on mahdollista jäähallin 2. kerroksen WC-tiloissa sekä kilpahallin 

katsomon vieressä sijaitsevassa WC-tilassa. 
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Koronaohjeet   14.11.2020 kilpailuun Hyvinkäällä 

Osallistumisen 

peruuttaminen 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

kisat.hytl@gmail.com. 

 

Peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärin tai sairaanhoitajan 

kirjoittaman sairaustodistuksen 25.11.2020 mennessä.  

 

Jos todistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu sekä 

tuomarikulut normaaliin tapaan. 

Saapuminen 

kilpailupaikalle 

 

● kilpailijat 

● valmentajat 

● arvioijat / 

tuomarit 

Kilpailija saa tulla hallille tuntia ennen oman 

kisan/lämmittelyryhmän alkua, saapuminen ala-aulaan. 

 

Valmentaja saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäisen 

luistelijansa kisaa/lämmittelyryhmää, saapuminen ala-aulaan. 

 

Arvioija (tuomari) saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäistä 

kilpailusarjaansa, saapuminen ala-aulaan.  

 

Tarpeetonta oleskelua hallilla pyydetään välttämään. 

 

Muista turvavälit, myös lämmittelyyn mentäessä. 

Pukuhuone ● Kaikkien luistelijoiden ja valmentajien tulee käyttää 

pukuhuoneessa kasvomaskia. 

● Kilpailuissa on käytössä 4 pukuhuonetta. Pyrimme 

sijoittamaan vain 2 seuraa/pukuhuone.  

● Pukuhuoneet on varattu vain luistelijoiden ja valmentajien 

käyttöön.  

● Vanhemmat eivät saa mennä pukuhuoneeseen.  

● Pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja huolehditaan hyvästä 

käsihygieniasta.  

● Tarpeetonta oleskelua pukuhuoneessa tulee välttää. 

● Pyydämme kilpailijoita poistumaan pukuhuoneesta 

mahdollisimman pian oman kisasuorituksen jälkeen.  
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● Luistelijoiden ja valmentajien tulee olla heidän seuralleen 

osoitetussa kopissa. 

Lämmittelytilat Sään suosiessa lämmittelyt suositellaan tehtävän ulkona.  

 

Kilpailijoille on varattu kolme lämmittelytilaa: 

● juoksusuora katsomon takana 

● lämmittelytila kahvion alapuolella 

● jäähallin kuntosali toisessa kerroksessa  

 

Kilpailijan ja valmentajan tulee valita lämmittelytila, jossa on 

parhaiten tilaa, jotta turvavälit voidaan säilyttää.  

Kisatoimisto Jäähallin ala-aulassa olevassa HyTL:n toimistossa. 

Infopiste  

Ilmoittautuminen 

Jäähallin ala-aulassa. 

Ruokailu 

 

● Tuomarit - tuomareiden kopissa (ruokaisa salaatti), 

pakatut yksittäisannokset. 

● Valmentajat ja talkoolaiset – valmentajat ruokailevat 

neuvotteluhuoneessa (ruokaisa salaatti), pakatut 

yksittäisannokset talkoolaisten ruokahuollon yhteydessä. 

● Kilpailijat – kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua. 

Hallipalvelut ● Jäähallin kahvila Ylärima on avoinna.  

● Kahvilassa on tilaa 45 ostavalle asiakkaalle. 

Musiikin toimitus ● Musiikit on toimitettu etukäteen mp3- tiedostoina. 

● Kilpailijalla on oltava musiikki CD-levyllä mukana, ja 

varamusiikki annetaan luistelusuorituksen ajaksi omalle 

valmentajalle.  

Palkintojenjako ● Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan.  

● Sijoittuneet, AC-finaalipaikan lunastaneet sekä 

erityismaininnan saaneet luistelijat kuulutetaan heti 

tulosten varmistuttua.  

● Edellä mainitut julkaistaan myös seuran Facebook-sivuille 

luodussa tapahtumassa. 

● Palkintojenjakoa ei järjestetä, sarjan sijoitukset 

julkaistaan kilpailun nettisivulla tulosten vahvistamisen 

jälkeen. 



 

 

● Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat, palkinnot sekä 

erityismaininnat luovutetaan seuran valmentajalle tai 

hänen nimeämälleen henkilölle infopisteeltä sen jälkeen, 

kun tulokset ovat valmistuneet.  

Yleisö ● Toivomme, että luistelijalla on vain yksi huoltaja mukana 

kilpailussa.  

● Kaikilta jäähallin käyttäjiltä edellytetään kasvomaskin 

käyttöä.  

● Sisäänkäynti on halliin yläovista. 

● Yleisölle ei ole lämmintä odotustilaa, joten pukeuduthan 

lämpimästi.  

● Ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle. 

● Huolehdithan kisapaikalla riittävästä käsihygieniasta. 

● Tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä 

pyydetään välttämään. 

● Muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne. 

● Ovet yleisölle avataan kilpailupäivänä klo 7:30. 

● Yleisön suositellaan olevan paikalla vain oman luistelijan 

kilpailusarjan suoritusten ajan ja pyydetään sekä kilpailijaa 

että yleisöä poistumaan heti tulosten julkistamisen 

jälkeen.      

Kilpailun tapahtumasivu 

Facebookissa  

● Hyvinkään Taitoluistelijat ovat avanneet Hyvinkään 

Taitoluistelijoiden Facebook-sivuille kilpailutapahtuman, 

jonne päivitetään kisapäivän tapahtumia, aikatauluja sekä 

kilpailutuloksia.  

Luistelusuoritusten 

suoratoisto (striimaus) 

● Luistelusuoritukset suoratoistetaan nettiin. 

● Suoratoistolinkki (striimauslinkki) löytyy seuran Facebook- 

tapahtumasta sekä kilpailun nettisivulta. 

 

 

Muista 

 
●tulla paikalle vain terveenä 
●turvavälit kaikissa tilanteissa 
●käsien pesu ja käsidesin käyttö 
●kasvomaskit kaikilla 

 

 



 

 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry.  


