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Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 
Kilpailuissa ja tapahtumissa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita. 
 

Kilpailun nimi Silver Skate ja Noviisien kulta- ja hopeafinaalit 

Kilpailun ajankohta 9.-10.4.2022 

Tapahtumapaikka Olvi Areena, Hannes Kolehmaisenkatu 4 70100 Kuopio 

Korona-asioista 
vastaava henkilö 

Jari Karhu 

yhteystiedot puh. 050 560 4484 s-posti: silverskate.kuta@gmail.com 

 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän 
jokaisen turvaksi. Ohjeistuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin tilanteet, että kilpailut 
voidaan turvallisesti viedä läpi ja ettei tarpeettomia kohtaamisia ole.  
 

• Saavu paikalle vain terveenä 

• Jos olet oireinen älä tule paikalle 

• Jos tiedät olevasi altistunut älä tule paikalle 
 

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille 
A-ovesta, Hannes 
Kolehmaisenkadun puolelta 

 Kilpailija saa tulla hallille 
1,5 tuntia ennen oman kisan/ 
verryttelyryhmän alkua 

 Valmentaja saa tulla hallille 
1,5 tuntia ennen ensimmäisen 
luistelijansa kisaa/ 
verryttelyryhmää 

 
Arvioija (tuomari, tekninen, data/video) saa tulla 
hallille 

1 tunti ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa 

 

- Maskia on pidettävä pukukoppikäytävällä ja pukukoppitiloissa. Pukukopissa 
pidetään riittävää turvaväliä. 

- Luistelijoiden ja valmentajien on huolehdittava, että heillä on mukana riittävästi 
maskeja tapahtuman ajaksi. Tarvittaessa paikan päällä on myös saatavilla 
maskeja. Maskinkäyttö koskee yli 12-vuotiaita. 

- Tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään. 
- Muista turvavälit, myös verryttelyyn mentäessä ja katsomossa. 

Verryttelytilat 

 
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu verryttelytila sisällä. 

Kisatoimisto Kisatoimisto sijaitsee 
A-osan ylätasanteella 
kahviossa 

  7.00-19.00 

Ruokailu / Arvioijille oma taukotila 

tarjoilut Valmentajille kahviosta 



5.11.2020 

Musiikin toimitus 

 
Musiikit on toimitettu etukäteen tiedostoina. 
Kilpailijalla on oltava musiikki mukana ja 
varamusiikki toimitetaan valmentajalle. 

 

Palkintojenjako  

 Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. 

 Palkintojenjako järjestetään turvavälein kahviotilassa heti tulosten valmistuttua.  

  

 
- tulokset julkaistaan Kuopion Taitoluistelijoiden nettisivuilla välittömästi tulosten 

selvittyä 

Yleisölle 

 Sisäänkäynti hallille A- ja B-ovista 

 

- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle 
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta 
- suositellaan kasvomaskin käyttöä katsomossa, yli 12-vuotiaat 
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään 
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne 

 Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä 
tuntia ennen ensimmäisen 
kilpailuosion alkua. 

 Hallin katsomorajoitukset 

 Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia. 

Hallipalvelut Yleisön kahvilapalvelut  8.00-18.00 

 Omien eväiden nauttiminen on sallittu 

 Arpajaiset 8.00-18.00 

 Myyntipöydät 8.00-18.00 
   

   

 

Muista 
• Tulla paikalle vain terveenä 

• Turvavälit kaikissa tilanteissa 

• Käsien pesu ja käsidesin käyttö 

• Kasvomaskit 


