WASA CUP 19.-21.11.2021
OHJEET KISATYÖNTEKIJÖILLE
Kaikkia kisatyöntekijöitä, koskevat ohjeet:
 Tulethan vuoroosi ajoissa, viimeistään 15 min. ennen oman vuorosi
alkua.
 Älä lähde vuorostasi ennen kuin seuraava tekijä on tullut paikalle
 Jos et pääse hoitamaan tehtävääsi, huolehdi siitä, että joku tulee tilallesi!

MUSIIKINSOITTAJAT
 Tehtävänä soittaa kilpailijoiden musiikit kilpailun aikana (tarvitset kynän
ja luistelujärjestyksen).
 Musiikit soitetaan tänä vuonna tietokoneelta, kappaleet ovat jo
järjestyksessä koneella.
 Tarkkaile äänen voimakkuutta.
 Verryttelyn aikana voi soittaa hiljaisella voimakuudella kevyttä musiikkia,
ei kilpailumusiikkeja (viimeisen minuutin ajan musiikkia ei soiteta).

KUULUTTAJAT
 Kuuluttaa luistelijat jäälle, erillinen ohje lähetetään kuulutusvuoroihin
ilmoittautuville. Ohjeet löytyvät myös kuuluttamosta.
 Toimii informaation antajana, kuuluttaa mm. tulokset, palkinnot saa
noutaa pistelaskusta

LAPPUTYTÖT
 Lapputyttö huolehtii tuomarilta saadut pisteet jäältä tuloslaskentaan.
 Tuloslaskennan sijainti ilmoitetaan myöhemmin.
 Lapputytöt seisovat tuomareiden lähettyvillä. Ohjelman aikana on
muistettava olla hiljaa ja rauhallisesti. Laitaan ei saa nojata.
 Jalkaan kannattaa laittaa hyvät lenkkarit, sillä lapputytöt kävelevät jään
ja aition väliä. Pue myös lämpimästi.

AJANOTTAJAT
Mittaavat kilpailijan suorituksen keston (ei musiikin pituutta), ilmoittavat
ylituomarille, jos kesto poikkeaa sääntöjenmukaisesta ajasta.
 Mikäli tulet ensimmäiseen vuoroon kellot löytyvät kisajään tuomariston
pöydältä, muussa tapauksessa saat kellon edelliseltä ajanottajalta.
 Vuoroon tarvitaan joko yksi tai kaksi ajanottajaa, näet taulukosta
montako vuoroon tarvitaan. Pidemmissä ohjelmissa toinen kellottajista
katsoo myös ohjelman puolivälin, jolloin antaa merkin ennalta sovitulle
tuomarille. Kellottajat istuvat tuomareiden takana, ja puolivälimerkki on
kevyt painallus tuomarin olkaan.
 AJANOTTO: Aika alkaa siitä kun liike alkaa ja loppuu siihen kun liike
loppuu. EI siis, kun musiikki loppuu.
 Sarjan ylituomari antaa ohjeet ajanottajille
 Paikalla aikataulu, jossa on ohje mikä on eri sarjojen +/- aika. Eli
tarkoittaa sitä, montako sekuntia saa ohjelma mennä yli tai alle, ilman
pisteisiin vaikuttamista.
 Muista pukeutua lämpimästi, ota vaikka viltti tms vielä mukaasi.

PORTTIVAHDIT/EA
Tehtävänä on olla portilla avaamassa portti luistelijan mennessä ja tullessa
jäältä sekä huolehtia lämmin mehu valmiiksi luistelijalle.
 Porttivahdilla tulee olla luisteluaikataulu/järjestys mukanaan, sillä
valmentajat voivat kysyä, kuka jäällä luistelee/kenen vuoro seuraavaksi.

JÄRJESTYSMIEHET
 yleisen järjestyksen valvonnan lisäksi tehtävänä on toimia jään
paikkaajana ja auttaa muissa mahdollisissa tehtävissä.

Kaikki talkoolaiset auttavat järjestysmiehiä jään paikkaamisessa
jäädytystaukojen alussa.
Mikäli sinulla on kysyttävää talkootehtävistä, ole yhteydessä hallitukseen
hallitus1@vaasanluistinkerho.fi.

Kiitokset osallistumisestanne ja nautitaan hyvässä
talkoohengessä myös mahtavista kisasuorituksista 

Marihelena Finne, marihelena.finne@vaasanluistinkerho.fi
kilpailunjohtaja

