
 

 

 

 

NTL YL KUTSUKILPAILU 31.10.2020 COVID19-OHJEISTUS 

Klaukkalan jäähallilla on vahva kasvomaskisuositus ja edellytämme kaikilta kilpailuun osallistuvilta 

maskin käyttöä jäähallilla. Tämä perustuu alueen terveys-viranomaisen Keusoten suositukseen 

sekä STLL:n ohjeistukseen. 
 

LUISTELIJAT JA VALMENTAJAT 

 Valmistaudu kilpailuun mahdollisimman hyvin jo kotona (hiukset, meikit yms.). 

 Laita maski päälle jäähallin ulkopuolella.  

 Tule sisään jäähallin etupuolelta, aivan hallin oikeasta reunasta löytyvästä ovesta. 

 Merkitse oven sisäpuolella olevaan listaan itsesi paikalla olevaksi vetämällä nimesi yli (paikalla monta 

eri kynää, käytä kynää varmuuden vuoksi käsineet kädessä). 

 Katso pukukoppisi ja lämmittelyhuoneesi oven oikealla puolella olevan laatikostosta ja mene suoraan 

pukukoppiin. Pukukopit on jaettu kahtia, pysyttele seurasi puolella turvaväleistä huolehtien.  

 Pukukopeissa on vain yksi WC ja yksi ovi jäähalliin ja käytävälle – huomioi vessassa käydessäsi tai 

ovista kulkiessasi myös turvavälit ja noudata voimassa olevia suosituksia/ohjeita (linkit ylhäällä). 

 Mene seurallesi varattuun lämmittelytilaan ja huolehdi turvaetäisyyksistä myös lämmitellessäsi sekä 

lämmittelyyn kulkiessasi. Älä jää turhaan käytäville odottelemaan. 

 Jätä kisahallissa tuloksia kuljettaville kulkuväylä 2. kerroksen tulospalveluun.  

 Huomaa, että pidämme jäälle kulkuportin auki koko ajan – myös suoritusten aikana.  

 Huolehdi turvaetäisyyksistä mahdollisuuksien mukaan myös jäällä. Poistu kilpahallista heti oman 

suorituksesi jälkeen ja pukuhuoneesta/jäähallista heti riisuttuasi kisapuvun ja luistimet.  

 Pokaalit ja paperiset tulokset annetaan vain seuran valmentajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle, 

joka on vastuussa niiden jakamisesta eteenpäin. Seuroja pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilöt 

kilpailunjohdolle etukäteen ja tuomaan postimerkilliset ja osoitteelliset A4-kirjekuoret niiden 

tulosasiakirjojen hakemista varten, joita valmentaja tai hänen nimeämänsä henkilö ei nouda.  

YLEISÖLLE 

 Toivomme, että jäähalliin saapuu vain yksi, korkeintaan kaksi läheistä/luistelija.  

 Laita maski päälle jäähallin ulkopuolella.  

 Tule sisään jäähallin pääsisäänkäynnistä ja kulje suoraan katsomoon (WC:t matkan varrella). Jäähallin 

2. kerros kahvioineen on suljettu. 

 Huolehdi turvaetäisyyksistä koko ajan ja noudata voimassa olevia suosituksia/ohjeita (linkit ylhäällä) 

 Viivy katsomossa vain oman luistelijasi jääverryttelyn ja luisteluryhmän kilpailusuoritusten ajan. 

Seuraa tapahtumaa Facebookissa:  

(aikatauluissa pysymiset, tulosten valmistumiset yms.): 

 NTL YL Kutsukilpailu 31.10.2020 

 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/koronatartunnat-keski-uudenmaan-soten-alueella-kiihtymisvaiheessa--maskisuositus-kayttoon/
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpaileminen-koronaviruspandemian-aikana/

