
 

 

  
 
 

 
Kilpailuissa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja koronapandemian aikana. 
 

Kilpailun nimi IC Oulu Skate 2020 

Kilpailun ajankohta 18-20.9.2020 

Tapahtumapaikka Oulun Energia Areena 

Korona-asioista 
vastaava henkilö 

Sanna Kivimäki 

yhteystiedot puh. 044 5359866 sposti: kilpailut@oulunluistelukerho.fi 

 
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 
 

Arvonta Konearvonta 15.9.2020 klo 18.00 

Ryhmäjaot vahvistetaan  

 perjantaina kilpailevien osalta 16.9.2020 klo 18.00 mennessä 

 
lauantaina kilpailevien osalta (Novice A 
lyhytohjelma tulosten selvittyä) 

16.9.2020 klo 18.00 mennessä 

 
sunnuntaina kilpailevien osalta (Junior A, Senior A 
lyhytohjelmatulosten selvittyä) 

16.9.2020 klo 18.00 mennessä 

Osallistumisen peruuttaminen  

 Kuluton peruutus ennen arvontaa 15.9.2020 klo 12.00 mennessä 

 Sairastuminen/oireiden ilmaantuessa  

 - lääkärintodistus ei vaadita 

 - arvioijakulujen veloitus ei veloiteta 

 - ilmoittautumismaksu ei veloiteta 

Saapuminen kilpailupaikalle – kilpailija/valmentaja/arvioija 

 Sisäänkäynti hallille 
Alaovi (parkkipaikalta 
katsottuna keskimmäiset 
liukuovet) 

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

 Valmentaja saa tulla hallille 
Tunti ennen ensimmäisen 
luistelijansa 
kisaa/verryttelyryhmää 

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

1 tunti ennen ensimmäistä 
kilpailusarjaansa 

 - tarpeetonta oleskelua hallilla/pukukopissa pyydetään välttämään 



 

 

- muista turvavälit, myös verryttelyyn mennessä 

Verryttelytilat 

 
Sään suosiessa verryttelyt suositellaan tehtävän ulkona.  
Huonolla säällä kilpailijoille on varattu verryttelytila erikseen osoitetulla tilalla hallin 
käytävillä. 

Infotiski Infotiski sijaitsee 
Ala-aulassa pukukoppien 
vieressä. 

 Infotiski palvelut ja toimintaohjeet Ilmoittautuminen 

 Infotiski rajoitukset 
Avataan tunti ennen 
kilpailuiden alkua 

Ruokailu / Arvioijille Järjestetty 

tarjoilut Valmentajille 
Järjestetty (ei lämmintä 
ruokaa) 

 Kilpailijoille Ei järjestetty 

Musiikin toimitus 

   

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

 

Palkintojenjako  

 Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan  

 Palkintojenjakoa ei järjestetä. Kolme ensimmäistä voi noutaa palkinnon infotiskiltä. 

  

 - ISU-arviointisarjojen ajantasainen tulospalvelu www.oulunluistelukerho.fi 

 - tulokset julkaistaan nettisivuilla tulosten selvittyä 

Yleisölle 

 Varataan oikeus järjestää kilpailu ilman yleisöä koronavirustilanteen takia. 

   

 Sisäänkäynti hallille A sisäänkäynti 

 

- ainoastaan terveenä/oireettomana saa tulla paikalle 
- kisapaikalla huolehdittava riittävästä käsihygieniasta 
- suositellaan kasvomaskin käyttöä katsomossa 
- tarpeetonta liikkumista katsomossa ja/tai käytävillä pyydetään välttämään 
- seurattava opasteita kuten  
- muistakaa turvavälit hallilla liikkuessanne sekä katsomossa 

 Ovet yleisölle avataan kilpailupäivinä 
0,5 tuntia ennen ensimmäisen 
kilpailuosion alkua. 

 Hallin katsomorajoitukset 

 Katsojamäärä ei rajattu, mutta turvavälit katsomossa pidettävä. 

  

Hallipalvelut Yleisön kahvilapalvelut  
Ei ole järjestetty (City Market, 
Prisma ja Sale löytyvät tien 
toiselta puolelta. 

 Omien eväiden nauttiminen On sallittu 

 Arpajaiset Ei järjestetä 

 Myyntipöydät Ei järjestetä 

 Ruusumyynti Ei järjestetä 

   

 
 

Muista 
• Tulla paikalle vain terveenä 

• Turvavälit kaikissa tilanteissa 

• Käsien pesu ja käsidesin käyttö 



 

 

• Kasvomaskit 


