
Yksinluistelun ja jäätanssin SM-senioreiden ja -junioreiden ja jäätanssin SM-
noviisien 2. SM-valintakilpailu 
Debytantti- ja SM-noviisipoikien lohkokilpailu 
14.-15.11.2020 
Espoo Metro Areena, Espoo 

Kilpailuohjeet Covid-19 aikana 
Kilpailussa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja COVID-19 aikana 

 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän 
jokaisen turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan kilpailussa tapahtuvat tilanteet siten, että kilpailu 
voidaan viedä läpi turvallisesti ja tarpeettomia kohtaamisia ei ole. 

 

Saavu paikalle vain terveenä. 

Jos sinulla on oireita, älä tule paikalle. 

Jos tiedät olevasi altistunut, älä tule paikalle. 

Muista turvavälit. 

Huolehdi  riittävästä  käsihygieniasta. 
 
 

Arvonta järjestetään Suomen Taitoluisteluliiton toimistolla 11.11.2020. Arvonta suoritetaan koneellisesti 
Suomen Taitoluisteluliiton toimesta. Arvonnan tulokset ilmoitetaan viipymättä kilpailujen nettisivuilla. 

Mikäli kilpailija tai arvioija on estynyt osallistumasta kilpailuun, on tästä ilmoitettava järjestävälle seuralle 
mahdollisimman pian. Osallistumisen peruuttaminen on kilpailijalle kuluton, mikäli kyseessä on Covid-19- 
tautiin liittyvä sairastuminen tai altistuminen. Muissa tapauksissa sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

Järjestävä seura pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai peruuttaa kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla. 
Pyrimme päivittämään muutoksista kilpailusivuilla. 

 
Espoon Jäätaiturit seuraa ja noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita tapahtumajärjestäjän 
suhteen.  
 
Ennen kilpailuja 

Suosittelemme vahvasti Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa hyvissä ajoin ennen kilpailua. 

Pyydämme osallistuvia seuroja suunnittelemaan, miten minimoida kontaktit ja välttää 
altistumiset ennen kilpailuja. Me pyrimme järjestäjänä varmistamaan hallissa turvalliset 
olosuhteet. 

 



Saapuminen hallille 

Arvioijat saapuvat kilpailuihin E-ovelta, joka sijaitsee hallin pääsisäänkäynnin läheisyydessä vasemmalla 
puolella. 

Kilpailijat voivat saapua hallille tuntia ennen oman ryhmän verryttelyn alkua. Sisäänkäynti E-ovesta, joka 
sijaitsee hallin pääsisäänkäynnin läheisyydessä vasemmalla puolella.  

Kilpailutoimisto sijaitsee E -sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 

• Pyydämme kunnioittamaan hallille saapumisaikaa 
• Seura ei vastaanota tässä tilanteessa varamusiikkeja, vaan varamusiikki tulee olla jäänlaidalla 

valmentajalla, mikäli sitä tarvitaan. 
• Sään suosiessa on toivottavaa verrytellä ulkona. Hallin ulkopuolella on hyvin ulkoverryttelytilaa. 
• Sisäverryttelytilaksi on varattu tanssisali hallin 3. kerroksessa sekä aulatilaa hallin 1. kerroksessa. 

Salissa voi kerrallaan olla alle 10 henkilöä. 
• Hallilla ei ole mahdollista laittautua kilpailua varten. 
• Kilpailijoita ja valmentajia pyydetään välttämään turhaa oleskelua Metro Areenan tiloissa. 

 
Suojauskäytännöt 

 

Kaikilla kilpailuun osallistuvilla ja saapuvilla on oltava kasvomaski. Jos maskin käyttö ei ole mahdollista 
terveydellisitä syistä, pyydämme olemaan yhteydessä kilpailun korona-asioista vastaavaan henkilöön. 
Kasvomaskia on käytettävä myös sisäverryttelyssä ja pukuhuoneessa. Huomatkaa, että pukuhuoneita ei 
ole mahdollista tuulettaa kilpailijoiden välissä, joten kasvomaskien käytöllä myös pukuhuoneissa pyrimme 
minimoimaan riskiä seuraavalle kilpailijoille. Kaikki jäälle menevät luistelijat saavat siirtyä pukukopista 
jäälle ilman kasvomaskia, kasvomaskia tulee kuitenkin käyttää pukukopissa mahdollisimman pitkään jäälle 
lähtöön asti. Jäältä tuleva luistelija laittaa kasvomaskin mennessään Kiss&Cry -paikalle. Kasvomaski on 
pidettävä jäähallilta poistumiseen asti. Luistelijan/valmentajan vastuulla on huolehtia, että kasvomaskeja on 
riittävästi koko tapahtuman ajalle.  

Valmentajien, toimihenkilöiden ja valokuvaajien on käytettävä kasvomaskia koko tapahtuman ajan 
sisätiloissa, myös pukukopissa. 

Pukuhuoneet siivotaan  säännöllisin väliajoin.  

Tulokset 

Kilpailun nettisivuilla on ajantasainen tulospalvelu. Palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Kärkikolmikon 
palkinnot ovat noudettavissa kilpailutoimistosta tulosten selvittyä. Hakematta jääneet palkinnot 
toimitetaan jälkikäteen. 

 
Yleisö 

 

Järjestävä seura pidättää oikeuden järjestää kilpailun ilman yleisöä koronavirustilanteen takia. Seuraamme 
viranomaismääräyksiä yhdessä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa ja päivitämme tietoa kilpailusivuille. 
Tilanteen salliessa liput tulevat myyntiin lippu.fi -palvelun kautta. Lippuja myydään ennakkoon ja lippuja 
tulee myyntiin rajoitettu määrä. Liput myydään päivälippuina. 

Päivälippu 10,00€ / Alle 5-vuotiaat sylipaikalla veloituksetta. 

 
 
 
 



Ainoastaan terveenä saa tulla paikalle. 

Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia. 

Huolehdittava riittävästä  käsihygieniasta. 

Vältetään tarpeetonta liikkumista katsomossa ja käytävillä. 

Muistettava riittävät turvavälit. 

Seurattava opasteita ja kisajärjestäjän ohjeita. 
 

 
Seuran lopputervehdys 

 

Pandemiatilanteessa olemme kisajärjestelyiden osalta aivan uudenlaisen tilanteen edessä. On erittäin 
tärkeää, että kaikki pohdimme omilla tahoillamme, miten voimme edesauttaa sitä, että kisat saadaan 
vietyä läpi turvallisesti, kilpailijat saavat ansaitun mahdollisuuden näyttää taitonsa ja välttämällä 
tartunnat varmistamme, että pääsemme seuraaviin kilpailuihin. Järjestäjänä meille on ensiarvoista 
kaikkien osallistujien terveys! 

 
 

Pidetään huolta toisistamme ja tavataan (terveenä) Espoossa! 
 
 

 
Yhteystiedot 
 
Korona-asioista vastaava henkilö: Hanna-Riikka Kreivi 
P. 040 5797701 
Sähköposti: hkreivi@gmail.com



 


