
Muodostelmaluisten SM-sarjojen 1. SM-valintakilpailut 7.-8.11.2020 

Hakametsän jäähalli, Tampere  

Kilpailuohjeet Covid-19 aikana     
 

Kilpailussa huomioitavia ohjeita ja toimintatapoja COVID-19 aikana     5.11.2020 
 

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. 

 

Luistelujärjestykset on arvottu 29.10.2020 lauantain SM-junioreiden ja -senioreiden lyhytohjelmien ja 

molempien SM-noviisilohkojen vapaaohjelmien osalta. Arvonnan tulokset löytyvät kilpailujen nettisivuilta. 
 

Mikäli joukkue tai arvioija on estynyt osallistumasta kilpailuun, on tästä ilmoitettava järjestävälle seuralle 

mahdollisimman pian. Poisjäännit on ilmoitettava järjestäjälle viimeistään perjantaina 6.11.2020 klo 11:30 

mennessä. Osallistumisen peruuttaminen on joukkueille kuluton, mikäli kyseessä on Covid-19-tautiin 

liittyvä sairastuminen tai altistuminen joukkueessa. Muissa tapauksissa sääntökirjan kohdan 15.5 

mukaisesti, harjoituksiin osallistumisen peruutus kohdan 15.11 mukaisesti torstaihin 5.11. klo 9 mennessä. 

Vahvistamme luisteluryhmät ja tarkan aikataulun harjoitusten ja kilpailun osalta perjantaina 6.11.2020 klo 

13:00. 

Järjestävä seura pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai peruuttaa kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla. 

Pyrimme päivittämään muutoksista tietoa kilpailusivuilla. 

Tappara ry Taitoluistelujaosto seuraa ja noudattaa viranomaisten määräyksiä ja suosituksia 

tapahtumajärjestämisen suhteen.  

Kilpailun järjestelyt ovat Tampereen kaupungin tartuntatautivastuulääkärin tarkistamat ja hyväksymät. 

 

Ennen kilpailuja 
 

Suosittelemme vahvasti Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa hyvissä ajoin ennen kilpailua.  



Paikanpäälle on saapumassa 34 joukkuetta eri puolilta Suomea. Pyydämme osallistuvia seuroja 

suunnittelemaan, miten minimoida kontaktit ja välttää altistumiset ennen kilpailuja. Me pyrimme 

järjestäjänä varmistamaan hallissa turvalliset olosuhteet. 

Saapuminen hallille 
 

Halli on jaettu lohkoihin ja jokaiseen lohkoon on erillinen sisäänkäynti. Lohkojen välillä ei ole mahdollista 

kulkea.  

Arvioijat saapuvat kilpailuihin Kirvesklubin ovelta, joka sijaitsee BD-kulmassa. 

Joukkueiden on noudatettava aikataulussa ilmoitettua akkreditointiaikaa. Kilpailutoimisto sijaitsee C-

suoralla lipunmyynnin tiloissa. Huom! Kisatoimistoon vain valmentaja ja max. 1 joukkueenjohtaja/huoltaja. 

• Pyydämme kunnioittamaan annettua ilmoittautumisaikaa. 

• Seura ei vastaanota tässä tilanteessa varamusiikkeja, vaan varamusiikki tulee olla jäänlaidalla 

joukkueen valmentajalla, mikäli sitä tarvitaan. 

• Joukkueen ulkoilu on hoidettava ennen verryttelypaikalle siirtymistä. Sään suosiessa on toivottavaa 

verrytellä ulkona. Hallien 1 ja 3 väliin ja B-suoran puolella on joukkueille varattu ulkoverryttelytilaa.  

• Huomioitavaa, että joukkueen tulee poistua hallista harjoituksen ja kilpailun välissä sekä 

kilpailusuorituksen jälkeen. 

• Hallilla ei ole mahdollista laittautua kilpailuja varten. 

• Ruokailun varanneet joukkueet: kulku ruokalaan tapahtuu erillisestä sisään-/uloskäynnistä. 

 

Suojauskäytännöt 
 

Kaikilla kilpailuun osallistuvilla ja saapuvilla on oltava kasvomaski. Kasvomaskia on käytettävä myös 

sisäverryttelyssä ja pukuhuoneessa. Huomatkaa, että pukuhuoneita ei ole mahdollista tuulettaa pitkään 

joukkueiden välissä, joten kasvomaskienkäytöllä myös pukuhuoneissa pyrimme minimoimaan riskiä 

seuraavalle joukkueelle.  Kaikki jäälle menevät luistelijat saavat siirtyä pukukopista jäälle ilman 

kasvomaskia, kasvomaskia tulee kuitenkin käyttää pukukopissa mahdollisimman pitkään jäälle lähtöön asti. 

Jäältä tulevat varaluistelijat pukevat kasvomaskit heti verryttelyn jälkeen. Kilpailun aikana vaihtoaitio B:ssä 

on yksi varaluistelija, yksi valmentaja ja RAI. Vaihtoaitio A:ssa on kolme varaluistelijaa, yksi valmentaja ja 

joukkueen valokuvaaja. Harjoituksissa on käytössä vain vaihtoaitio A. Joukkueen loput varaluistelijat ja 

toimihenkilöt ovat heti vaihtoaition läheisyydessä.  Kilpailusuorituksen tehneet luistelijat pukevat 

kasvomaskit heti vaihtoaition ulkopuolella siirryttäessä vaihtoaitiosta Kiss&Cry -alueelle. Kasvomaski on 

pidettävä jäähallilta poistumiseen asti. Joukkueen vastuulla on huolehtia, että kasvomaskeja on riittävästi 

koko tapahtuman ajalle. Suojauskäytännöt koskevat sekä harjoitus- että kilpailutapahtumaa. 

Joukkueen valmentajien, toimihenkilöiden ja valokuvaajien on käytettävä kasvomaskia koko tapahtuman 

ajan sisätiloissa, myös pukukopissa.  

Joukkueen toimihenkilö vastaa joukkueen teräsuojista. 

Pukuhuoneet siivotaan jokaisen joukkueen välissä. 

Tämänhetkisen koronavirustilanteen vuoksi joukkueiden on poistuttava hallista oman suorituksen jälkeen.  



Käytävällä pyrimme välttämään joukkueiden kohtaamisen ja tämän vuoksi koppikäytävällä voi liikkua vain 

yksi joukkue kerrallaan. Talkoolaiset ohjaavat kulkemisessa. Joukkueen tulee liikkua yhdessä yksikkönä.   

 

Tulokset 
 

Ajantasainen tulospalvelu kilpailunettisivuilla. Palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Kärkikolmikon mitalit 

ovat noudettavissa kilpailutoimistosta tulosten selvittyä. Hakematta jääneet mitalit toimitetaan joukkueille 

jälkikäteen.  

 

Yleisö 

Lippujen myynti on avattu 31.10.2020 klo 12 lippu.fi -palvelun kautta. Lippuja on saatavilla myös 

Lippupisteen myyntipisteistä. 

Lippuja myydään vain ennakkoon ja lippuja on myynnissä rajoitettu määrä. Lippu.fi -verkkokaupasta voi 

yhdellä tilauksella ostaa maksimissaan 30 lippua. Viranomaisten suosituksesta mahdollista jäljitystarvetta 

varten Lippu.fi kerää lipunoston yhteydessä tilaajan yhteystiedot. Liput myydään päivälippuina 

katsomolohkoihin, joissa on omat erilliset sisäänkäynnit ja liikkuminen lohkojen välillä ei ole mahdollista. 

Paikat ovat numeroimattomat ja katsomo täytetään saapumisjärjestyksessä. Samaan seurueeseen 

kuuluvien on saavuttava hallille yhdessä, mikäli seurue haluaa vierekkäiset paikat, sillä paikkojen 

varaaminen muille ei ole mahdollista. Hygieniasyistä yleisön on pidettävä sama istumapaikka koko 

kilpailupäivän ajan. Hallin ovet avataan yleisölle 45min ennen kilpailun alkua. Harjoituksia ei ole mahdollista 

seurata. Turvaväli on huomioitava myös jonotustilanteissa. Jokaisessa katsomolohkossa on Restelin 

myyntipisteet. Yleisö voi kulkea halliin sisään ja ulos jäädytystaukojen aikana lippujentarkastuksen kautta. 

 

Päivälippu alakatsomo (B3, B2, B1 ja C1):                                                                                                              
24,50€ Aikuinen / 15€ Lapsi 5-16v / Alle 5-vuotiaat sylipaikalla veloituksetta. 

Päivälippu yläkatsomo (E1 ja E2):                                                                                                                                
22€ Aikuinen / 12,50€ Lapsi 5-16v / Alle 5-vuotiaat sylipaikalla veloituksetta. 

 

Ainoastaan terveenä saa tulla paikalle. 

Suosittelemme lataamaan Koronavilkku-sovelluksen älypuhelimeen. 

Noudata karanteenimääräyksiä ulkomaan matkan jälkeen. 

Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia. 

Huolehdi riittävästä käsihygieniasta. 

Vältä tarpeetonta liikkumista katsomossa ja käytävillä. 

https://www.lippu.fi/artist/tappara-taitoluistelu/


Muista riittävät turvavälit. 

Seuraa opasteita ja kisajärjestäjän ohjeita. 

Käytä myyntipisteissä mahdollisuuksien mukaan lähi- ja korttimaksua. 

Käytävän myyntipisteiltä ostetut tuotteet tulee nauttia katsomossa omalla istumapaikalla. 

Kannustushuudot ovat kiellettyjä sisätiloissa, samoin yli 1x1m faniliput. 

 

 

Toivomme yleisöltä ymmärrystä poikkeusolojen vaatimiin järjestelyihin ja kannustusta yli 

joukkuerajojen, tehdään yhdessä kaikille turvalliset muodostelmaluistelukilpailut! 

Järjestävä seura pidättää oikeuden perua yleisön sisäänpääsyn lyhyelläkin varoitusajalla 

koronavirustilanteen takia. Seuraamme viranomaismääräyksiä yhdessä Suomen Taitoluisteluliiton 

kanssa. 

 

Seuran lopputervehdys 
 

Pandemiatilanteessa olemme kisajärjestelyiden osalta aivan uudenlaisen tilanteen edessä. Kilpailijamäärät 

ovat muodostelmaluistelukilpailuissa suuret ja siksi tässä hetkessä on erittäin tärkeää, että kaikki 

pohdimme omilla tahoillamme, miten voimme edesauttaa sitä, että kisat saadaan vietyä läpi turvallisesti, 

joukkueet 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) Tampereella! 

 

Yhteystiedot 

Korona-asioista vastaava henkilö Heidi Mattila, Tappara ry Taitoluistelu 

Puhelin   050 562 7739 

Sähköposti   heidi.mattila@tappara.fi 


