Talkootehtävät
ISU videokuvaus
•
•
•
•
•
•

1 henkilö.
Saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua
Käytössä STLL:n kamera
Katsoo kameran käytön etukäteen ja opastaa seuraavan tarpeen mukaan
Kuvaa ISU arvioitavat sarjat jään laidalta.
Mielellään sama kuvaaja koko sarjan

Kuuluttaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 henkilö.
Tutustuu kuulutusohjeeseen etukäteen
Varmistaa, että käytössä on viimeisin päivitetty luistelu- ja tuomarijärjestys
Seuran nimi kuulutetaan kokonaisuudessaan
Saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua
Laitteet ovat valmiina jäähallissa
Kytkee kuulutuslaitteiston ja varmistaa etukäteen, että laitteet toimivat.
Hoitaa kuulutukset sääntökirjassa olevan liitteen mukaisesti / tai kilpailuun tehdyn kuulutusohjeen
mukaisesti.
Kellottaa verryttelyajan yhdessä musiikinsoittajan kanssa.
Kilpailun jälkeen palauttaa tavarat paikalleen.
Käytössä radiopuhelin. Sovi käytettävä kanava.

Ajanottajat
•
•
•
•
•
•
•

1-2 henkilöä
Saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua
Kellot löytyvät seuran toimistolta. (Sopii kilpailunjohtajan kanssa kellojen noudosta)
Kellotus luistelijan liikkeen alusta liikkeen loppuun.
Päätuomari antaa ohjeet ennen kilpailun alkua.
1. käsikellottaja ylituomarin läheisyydessä.
2. kellottaja ISU arvioinnissa teknisen spesialistin läheisyydessä (jäätanssi)

Musiikinsoittaja
•
•
•
•
•
•
•
•

1 henkilö.
Saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua
Testaa, että laitteisto toimii ja volyymitaso on sopiva
Varmista, että musiikit ovat oikeassa järjestykjsessä ja että poisjääntejä ei ole
Musiikit soitetaan koneelta valmiiksi tehdyn soittolista mukaisesti.
Varalevyt CD-soittimelta. Varmista että CD-soitin toimii. Jos varalevyä tarvitaan sen saa
valmentajalta/luistelijalta
Seuraa volyymitasoa kilpailun aikana
Tarkkaile valmentajaa jään reunalla / ylituomaria mahdollisten ääniongelmien varalta

•

Soita taukomusiikkia

Info / vastaanotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 henkilö.
Saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua (2,0 tuntia ennen, ensimmäiset luistelijat
saapuvat n.1 ennen kilpailun alkua).
Rakentaa infotiskin
Ottaa luistelijoiden ilmoittautumiset vastaan.
Ottaa vapaaehtoiset vastaan
Opastaa luistelijat, tuomarit, valmentajat oikeisiin koppeihin.
Opastaa kilpailijoita / katsojia kilpailuun liittyvissä asioissa.
Kilpailun jälkeen palauttaa tavarat paikalleen.
jakaa palkinnot kunkin sarjan tulosten vahvistumisen jälkeen
tulostaa tarpeen mukaan dokumentteja

Ensiapu
•
•
•
•
•
•
•
•

2 henkilöä (1 lääkäri, 1 hoitaja)
Oltava paikalla hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua,
Kilpailun aikana lähellä jään laitaa sopivassa paikassa.
Varusteet seuran EA-laukussa.
Hakee EA-laukussa Warriorin kopista. (sopii itse kilpailunjohtajan kanssa).
Varmista paarien, deffan ym. paikat hallissa.
Tutustu EA-ohjeistukseen sekä pelastussuunnitelmaan
Käytössä radiopuhelin. Sovi käytettävä kanava.

Tuomarihuolto / Talkookahvio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoitaa tuomarimuonituksen jäädytysaikataulun mukaisesti
Tuomarit saapuvat hallille n. 1h ennen kilpailun alkua. Silloin aamukahvit ja voileivät valmiina
tuomareiden kopissa. Tarjolle pieniä mehuja ja vesipulloja. Huom. kaikki yksittäispakattuja!
tuomareiden lämmin ruoka tarjoillaan hallin ravintola tiloissa
talkookahvion kokonaisvaltaisesti koko kilpailun ajan.
kahvinkeittimet, vedenkeittimet, johdot yms.
laittaa kaikki kauniisti esille, hoitaa koko kisan ajan tarjoilupöytää, varmistaa
kahvin/teen riittävyyden
ruokaisaa salaattia on hyvä olla tarjolla jokaisessa kilpailussa; salaatin lisäksi vähintään yksi
vaihtoehtoinen tarjottava ns. suolaiselta listalta.
makeana tarjottavana ainakin yksi vaihtoehtoinen tarjottava makea (keksejä ja suklaata / karkkia sekä
hedelmiä).
kisan jälkeen kerää jäljelle jääneet tarjoilut pois + tiskaa astiat/keittimet ja huolehtii
Pitää paikat siistinä!

Koppivahti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huolehtii kaikkien koppien siisteydestä
Huolehtii, että wc-tiloissa on paperia, saippuaa ym. Tarpeen mukaan pyytää paikalle päivystävän
siivoojan
Pyyhkii koppien pöydät säännöllisesti puhdistusaineella
Pyyhkii taukojen aikana tuomareiden pöydät puhdistusaineella
Valvoo, ettei kopeissa ole ylimääräisiä henkilöitä
Valvoo, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan
Huolehtii, että verryttelyryhmä on ajoissa tulossa verryttelyyn
Neuvoo ja vastaa kysymyksiin tarvittaessa
Päivittää koppien seinillä olevia aikatauluja

Lipunmyyjä ja lipuntarkastaja
•
•
•
•

Ennakkoon ostetut liput tarkastetaan ovella
Ovelta lippuja voi ostaa vain korttimaksulla
Kaikilta katsojilta pitää kerätä nimi, puh.nro ja kotipaikka. Ennakkoon lipun ostaneilta nämä tiedot on
kysytty Lippu.fi toimesta.
Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen kilpailun alkua.

Katsomo-opastaja
•
•
•

Valvoo, että katsomossa noudatetaan ohjeita (turvavälit, maskit ym)
neuvoo ja opastaa
tutustu etukäteen Metro Areenan karttaan sekä pelastussuunnitelmaan ja koronaohjeistukseen.

Jäänkunnostaja
•
•
•
•
•
•
•
•

Samanaikaisesti vuorossa vähintään 4 jäänkunnostajaa
Tulevat jäälle välittömästi viimeisen luistelijan poistuttua jäältä ennen jäädytystaukoa
Kullakin ämpärissä märkää lunta ja lapio, jolla paikataan hypyistä syntyneet kolot sekä syvät uurteet
Ämpärit täytetään valmiiksi seuraavaa paikkausta varten ulkona tai jääkoneen parkissa
Paikattavaa on lähinnä kaukalon päädyissä
Paikkaus suoritetaan nopeasti ennen jääkoneen tuloa (aikaa alle 5 min)
Poistetaan myös jäälle mahdollisesti pudonneet strassit ym. roskat
Varaa sopivat puhtaat jalkineet, ei mielellään lenkkarit, joihin tarttuu helposti kiviä pohjiin!

KAIKKI TALKOOLAISET VASTAAVAT SIITÄ, ETTÄ PAIKAT PYSYVÄT SIISTINÄ!

