TAPAHTUMAVAHVISTUS 3.10.2020

Muodostelmaluistelun SM-noviisien, SM-junioreiden JA SM-senioreiden PreSeason 2020
-tapahtuma Helsingin jäähallin harjoitushallissa sunnuntaina 18.10.2020
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne
SM-noviisien, SM-junioreiden ja SM-senioreiden PreSeason-tapahtumaan 18.10.2020 Helsingin jäähallin
harjoitushallissa.

Tapahtumatoimisto ja ilmoittautuminen
Tapahtumatoimisto harjoitushallin aulassa aukeaa klo 10.45. Ilmoittauduttehan
aikatauluun merkittynä aikana, jotta vältämme joukkueiden väliset kontaktit!
Joukkueen valmentajat, huoltajat ja kuvaajat saavat ilmoittautumisen yhteydessä
kulkuluvat, jotka on pidettävä näkyvillä tapahtuman ajan. Lopullinen aikataulu
lämmittelytilojen ja pukukoppien numeroinnilla annetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Tapahtuman turvallisuusohje on liitteenä.

Osallistujat ja aikataulu

Liitteenä. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulun muutoksiin.

Ohjelma- ja luistelijatiedot Jos luistelijalistaa ja/tai ohjelmalomaketta ei vielä toimitettu, pyydämme lähettämään
ne HSK:n toimistoon, hsktoimisto@hsk.fi mahdollisimman pian.

Saapuminen jäähallille ja pysäköinti
Helsingin jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13. Ajo parkkipaikalle Stadionintien kautta.
Parkkipaikka on maksullinen, ellei valotaulussa toisin ilmoiteta (Kiekolla 4 tuntia)

Musiikki

Ohjelmamusiikki tulee toimittaa tapahtumajärjestäjälle 11.10.2020 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen: markus@kaar.to
Musiikki soitetaan tietokoneelta. Mikäli lähetettyyn musiikkiin on tehty muutoksia
järjestäjälle lähettämisen jälkeen, tulee musiikki toimittaa muistitikulla
ilmoittauduttaessa.

Tilat jäähallissa
Helsingin jäähallin harjoitushallin tilat ovat pienet. Koronavirusepidemian takia on
tärkeää, että joukkueet noudattavat liitteenä olevaa aikataulua ja ohjeistusta erittäin
tarkasti. Jäähallilla järjestävän seuran kulunvalvojat huolehtivat siitä, että joukkueet
eivät kohtaa toisiaan käytävillä ja portaikoissa.
Pidättehän omalta osaltanne myös pukuhuoneen siistinä. Tarkistakaa, että
lähtiessänne kaikki tulee mukaan ja roskat roskakoriin!

Verryttelytilat

Verryttely tapahtuu Areenan puolella ylätasanteelle merkityillä paikoilla aikataulussa
oleva rotaation mukaisesti. Verryttelyssä on otettava huomioon muut hallin tilojen
käyttäjät. mm. huomioimalla musiikin volyymi. Verryttelytiloihin kuljettaessa on
noudatettava minuuttiaikataulua ja järjestäjän ohjeistusta, jotta vältetään
joukkueiden väliset kohtaamiset portaikoissa.

Yleisö ja huoltojoukot

PreSeason ei ole yleisötapahtuma. Vain joukkueet ja ilmoittautumisessa mainitut
valmentajat ja huoltojoukot pääsevät kulkemaan hallissa. Huomioittehan myös, että
joukkueiden huoltojoukoilla tulee olla STLL:n toimihenkilöpassi. (“Toimihenkilöpassi
tulee olla henkilöillä, jotka ilmoitetaan seuran toimesta joukkueen mukana
kilpailuihin”).
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Videointi/kuvaaminen

Joukkueen oman suorituksen voi videoida tai kuvata vain joukkueen etukäteen
nimeämä henkilö. Hänellä tulee olla kuvaajan kulkulupa, jonka saa
tapahtumatoimistosta. Suoritusten kaikki muu kuvaaminen on kielletty. Kuvaaja
liikkuu joukkueen mukana, ja toimii erillisen ohjeen mukaan sillä aikaa kun joukkue on
pukuhuoneessa (ohje tapahtumatoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä).
HUOM! Jotta tätä voitaisiin paremmin valvoa, on myös puhelimien ja tablettien käyttö
suoritusten aikana kielletty. Joukkueenjohtajia ja huoltajia pyydetään omalta osaltaan
valvomaan, ettei asiatonta kuvaamista tapahdu.

Ensiapu

Ensiapuhenkilöstö on jään laidalla.

Ruokailu

Joukkueruokailua ei ole järjestetty.

Palaute

Joukkueen
valmentaja(t)
käy
kuuntelemassa
teknisten asiantuntijoiden
ohjelmapalautteen aikataulun mukaisesti. Palautteeseen on varattu aikaa 5 minuuttia
per joukkue.

Teknisten paneelissa
Leena Laaksonen
Heidi Niiranen
Henriikka Latva, vain noviisit ja seniorit
Sini Aarnio-Kurki
Sabine Nyholm
Linnea Tamminen, vain juniorit ja noviisit

Tapahtuman koordinaattori
Nina Salmela-Mäkelä, puh. 040 7213347 ninajsa@gmail.com

Tervetuloa!
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry
psta Nina Salmela-Mäkelä

Jakelu

Tekniset
EsJt, ETK, HSK, HL, HTK, Kaari, KuLS, LTL, TTK, TRT, STLL

Liitteet

Aikataulu, Turvallisuusohje
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