
TOIMINTAOHJEET LOHJAN TAITOLUISTELIJOIDEN
KUTSUKILPAILUIHIN 27.11.2021

● Saapuminen kilpailupaikalle

○ Saapuminen paikalle vain terveenä
○ Kilpailijat ja valmentajat

saapuvat Lohjan jäähalliin
ovien kautta, joissa lukee “pukukopit”.
Parkkipaikalta katsottuna ovi sijaitsee
hallin vasemmassa reunassa.
Yleisön sisäänkäynti katsomon ovista.
Ilmoittautumispiste on yläaulassa, josta
luistelija siirtyy suoraan puku-
koppiin. Saattajat eivät saa
mennä mukaan koppiin tai koppikäytävälle, vaan siirtyminen
tapahtuu joko itsenäisesti tai valmentajan kanssa.

○ Suosittelemme saapumaan kilpailupaikalle tuntia ennen oman
ryhmän verryttelyaikaa. Välttämätöntä oleskelua hallille toivomme
vältettävän.

● Peruutukset

○ Peruutukset tulee ilmoittaa osoitteeseen
lohjantaitoluistelijat@gmail.com.

○ Lääkärin- ja sairaanhoitajan kirjoittaman sairaustodistuksen voi
toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lt.rahastonhoitaja@gmail.com.
Todistus tulee toimittaa 4.12.2021 mennessä. Mikäli todistusta ei
toimiteta, peritään tuomarikulut ja ilmoittautumismaksu
normaalisti.

● Musiikki

○ Kilpailuissa soitetaan musiikki CD-levyltä. Mukana on oltava  myös
varalevy. Levyissä tulee lukea luistelijan nimi sekä sarja. Huom! Levyn
on oltava cd-r -levy (ei cd-rw).

● Kilpailijoiden oleskelu kilpailupaikalla

○ Jäähallissa on vahva kasvomaskisuositus kaikille yli 12 -vuotiaille.
Myös yli 12 -vuotiaille luistelijoille suositellaan kasvomaskin käyttöä
muulloin, kuin kilpailusuorituksen aikana.
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○ Pyydämme kaikkia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta sekä
turvaväleistä. Kilpailupaikalta löytyy useita käsidesipulloja. Jokaisessa
pukukopissa on wc:t, joissa luistelijat ja valmentajat pystyvät
pesemään käsiä.

○ Kilpailuissa on käytössä kahdeksan pukukoppia. Pyrimme
varaamaan pukukopit niin, että yhdessä kopissa on kerrallaan vain
yksi seura. Vain omalle seuralle tarkoitettua pukukoppia saa käyttää.

○ Pyydämme luistelijoita poistumaan pukukopeista mahdollisimman
pian  suorituksen päätyttyä.

○ Poistuminen alakerran pukukopeista tapahtuu alaoven kautta,
jäähallin taakse.

● Lämmittelytilat

○ Suosittelemme lämmittelyä sään salliessa ulkona. Jäähallin
ympäristöstä löytyy hyvät puitteet lämmittelylle, kuten portaita,
hiekkakenttä ja pururata. Sisätiloissa on mahdollista lämmitellä
omissa pukukopeissa. Pyydämme välttämään katsomossa ja
koppikäytävillä lämmittelyä.

● Yleisö

○ Kilpailuja on mahdollista seurata katsomossa. Uusien
jäähallikohtaisten rajoitusten vuoksi kerrallaan yleisössä saa olla
maksimissaan 20 henkilöä. Tästä syystä pyydämme katsojia
poistumaan oman luistelijan suorituksen jälkeen.

○ Katsomossa on voimassa vahva kasvomaskisuositus. Pyydämme
huolehtimaan myös turvaväleistä.

● Palkintojenjako

○ Palkintojenjakoa ei koronatilanteen vuoksi toteuteta paikanpäällä.
Palkinnot ja pistelomakkeet annetaan valmentajille, jotka toimittavat
palkinnot eteenpäin luistelijoille.

○ Tulokset julkaistaan kilpailujen nettisivuilla mahdollisimman pian.

● Buffet

○ Katsomosta löytyy buffet, josta on mahdollista ostaa pientä purtavaa
tai juotavaa. Kilpailijoille ei ole järjestettyä ruokailua.

○ Tuomareille on tarjolla lounas sekä kahvia/teetä.

TOIVOTAMME KAIKILLE KILPAILUONNEA SEKÄ MUKAVAA KISAPÄIVÄÄ.
TAVATAAN LOHJALLA!


