KORONA-OHJE 14.10.2020
Kilpailun koronaohjeet ja toimintatavat
Edellytämme, että jokainen kilpailija ja hänen huoltajansa lukee nämä ohjeet ja toimii kilpailupaikalla ohjeiden
mukaisesti. Ohjeiden avulla pyrimme järjestämään mahdollisimman turvallisen kilpailun ja välttämään turhia kontakteja
ja kohtaamisia.
• Kilpailuun voi osallistua ainoastaan täysin terveenä.
• Jos sinulla on oireita, ethän saavu kilpailupaikalle.
• Jos olet altistunut, ethän saavu kilpailupaikalle.

Kilpailupaikalle saapuminen
• Luistelijat voivat saapua kilpailupaikalle 1 h ennen oman verryttelyryhmän alkua.
• Valmentajat voivat saapua kilpailupaikalle 1 h ennen ensimmäisen oman luistelijan verryttelyryhmän alkua.
• Arvioijat voivat saapua kilpailupaikalle 1 h ennen ensimmäisen kilpailusarjansa alkua.
Luistelijat, valmentajat, arvioijat sekä talkoolaiset kulkevat halliin parkkipaikalta katsottuna vasemmalta
puolelta, vahtimestarin kopin viereisestä ovesta. Tämä sisäänkäynti on varattu ainoastaan edellä mainituille
henkilöille.
Pukukopeissa ja pukukoppikäytävällä tulee käyttää maskia. Pyydämme välttämään turhaa oleskelua pukukopeissa ja
hallin muissa tiloissa. Sään salliessa verryttely suositellaan tehtäväksi ulkona. Hallin oheistila on käytettävissä verryttelyä
varten, mutta tilassa on ehdottomasti noudatettava 2 m turvavälejä.
Pukukopeissa on merkitty istumapaikat luistelijoille turvavälit huomioiden.
Pyydämme luistelijoita poistumaan kilpailupaikalta mahdollisimman pian oman kilpailusuorituksen jälkeen.

Kilpailumusiikit
Musiikit soitetaan koneelta, eikä varalevyjä kerätä. Jokainen luistelija huolehtii itse varalevyn mukaan jään laidalle.

Palkintojenjako
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Tulokset kuulutetaan niiden valmistuttua. Seuran edustaja (1hlö/seura) voi hakea
palkinnot kilpailutoimistosta tulosten selvittyä tai ne lähetetään jälkikäteen.
Toivomme ensisijaisesti, että palkinnot noudetaan, jotta säästämme postikuluissa.

Ruokailut
Arvioijille on tarjolla ruokaa, mutta koronatilanteen vuoksi emme ikävä kyllä pysty järjestämään ruokailua valmentajille,
luistelijoille emmekä talkooväelle. Jäähallin kahvila palvelee kilpailuiden aikana.

Yleisö
Yleisön sisäänkäynti on hallin katsomon puolen ovesta tai kahvilan kautta. Hallin ns. sivuovi on suljettu.
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• Mikäli koronatilanne ja voimassa olevat viranomaisohjeet sallivat, yleisö on tervetullutta seuraamaan kilpailua.
• 2 m turvavälejä on ehdottomasti noudatettava.
• Suosittelemme maskin käyttöä.
• Kilpailupaikalle ei saa tulla oireisena.
• Suosittelemme koronavilkku-sovelluksen lataamista.
• Pyydämme luistelijaa ja huoltajia poistumaan kilpailupaikalta mahdollisimman pian kilpailusuorituksen jälkeen.
Järjestävät seurat Espoon Jäätaiturit ja Espoon taitoluisteluklubi varaa oikeuden muuttaa näitä ohjeita lyhyelläkin
varoitusajalla. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä

