Tervetuloa Seinäjoelle!
Koronatilanteen takia pikaluistelun Hopealuistinfinaaleista ja Nuorten Suomenmestaruuskilpailuista tulee
hieman erilaiset. Kun kaikki kilpailijat, huoltajat ja toimitsijat sitoutuvat 100%:sesti korona-sääntöihin,
voimme järjestää lajin kannalta erittäin tarpeelliset kilpailut turvallisesti.
Käytännön järjestelyistä:
PUKUHUONEET
Pukuhuoneita on käytössä sekä lauantaina että sunnuntaina neljä. Ne jaetaan seuraavasti.
HLK, HTL (19 luistelijaa)
SU (21 luistelijaa)
HTU, PoPy (15 luistelijaa)
TuUL, Kensu, Oulun Tarmo (9 luistelijaa)
Vieraspaikkakuntalaiset kulkevat jääurheilukeskuksen pääovista suoraan omiin pukuhuoneisiinsa.
Seinäjoen Urheilijat käyttävät 3. jäähallin parkkialuetta ja kulkevat suoraan omaan pukuhuoneeseensa
takaovista.
HTU ja Popy sekä HTL ja HLK kulkevat jäälle/jäältä pääaulan ovien kautta. SU, TuUL, Kensu ja Oulun Tarmo
kulkevat jäälle/jäältä käytävän toisessa päässä olevista takaovista.
Koronatilanteen takia urheilijoiden jakaminen maakunnittain omiin pukuhuoneisiin on tärkein prioriteetti.
Pyydän joukkueenjohtajia huomioimaan, että eri sukupuolta olevia ei voida järjestää tämän vuoksi omiin
pukuhuoneisiin. Tilanteen voi ratkaista esimerkiksi porrastamalla tyttöjen ja poikien pukeutumista. Lisäksi
pukuhuoneissa on pesutiloja, joissa voi pukeutua tarvittaessa omassa rauhassa. Tämän organisointi on
joukkueenjohtajien vastuulla.
TuUL, Kensun ja Oulun Tarmon osalta maakuntajako ei toteudu. Näiden seurojen kilpailijoiden
kokonaismäärä on kuitenkin pienempi kuin muilla, joten heidän pukuhuoneensa turvaetäisyydet
toteutuvat hyvin.
Lisäksi kaikkiin pukuhuoneisiin merkitään istumapaikoille turvaetäisyydet, joita tulee noudattaa.
LIIKKUMINEN JA OLESKELU SEINÄJOEN JÄÄURHEILUKESKUKSEN KAIKISSA SISÄTILOISSA
Sisätiloissa saavat oleskella ja liikkua vain kilpailijat, kilpailun toimitsijat sekä huoltajat, joiden hetkellinen
läsnäolo on urheilijalle tai kilpailutoiminnalle välttämätöntä. Kaikilla sisätiloissa oleskelevilla tulee olla
jatkuvasti maskit päällä iästä riippumatta. Jokainen huolehtii itse omista maskeistaan.
LIIKKUMINEN JA OLESKELU SEINÄJOEN JÄÄURHEILUKESKUKSEN ULKOTILOISSA
Ei rajoituksia. Jokaisen tulee kuitenkin noudattaa riittäviä turvaetäisyyksiä ja muita yleisesti tiedossa olevia
koronaohjeita.

TARJOILU / TOIMITSIJA-CATERING
SU tarjoaa ulkotiloissa makkaraa, lämmintä mehua ja kahvia, jotka nautitaan ulkotiloissa. Lisäksi SU tarjoaa
kilpailun toimitsijoille leipiä.
YLEISÖ
Kilpailuun ei oteta yleisöä.
MUUTA
Maakuntarajojen ylittävää tarpeetonta kanssakäymistä on vältettävä.
Perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antamiin
suosituksiin, muistutetaan tapahtumaan osallistuvia noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja välttämään
lähikontakteja. Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on
hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
Poikkeukset yllä oleviin ohjeisiin ovat mahdollisia vain kilpailunjohtajan päätöksellä, perustellusta syystä.
Ystävällisin terveisin,
Seinäjoen Urheilijat ry
Mika Koivupuisto
Puheenjohtaja / kilpailunjohtaja
Puh: 0400-368221

