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Saapuminen jäähallille

 Kilpailutoimisto ja huoltotilat aukeavat klo 9.00.
 Joukkueiden sisäänkäynti on vanhan huoltorakennuksen puolelta.
 Joukkueen tulee akkereditoitua kilpailutoimistoon saapuessaan.
 Musiikin vara CD-levyt jätetään kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Verryttely
 Verryttelytilat on varattu läheiseltä Peltosaaren koululta. Klo 9.00 alkaen 

verryttelykäytössä on koulun ruokasali sekä aulatila. Klo 12.00 alkaen 
verryttelykäytössä on myös koulun liikuntasali, joka on käytettävissä klo 16.00 asti.  

 Kulku aamupäivän aikana (klo 9-12) verryttelyyn tapahtuu koulun ruokalan ovesta 
(musta nuoli). Iltapäivän aikana (klo 12-16) verryttelyyn pääsee kulkemaan 
liikuntasalin pukutilojen ovesta (punainen nuoli).

 Huoltorakennuksen käytävät rauhoitetaan verryttelyltä.
 Oma jatkojohto kannattaa varata mukaan verkkatilaan ja pukukoppeihin.

Katsomopaikat
 Jäähallin katsomosta on rajattu joukkueille pieni osa, johon mahtuu vain pieni osa 

joukkueista. Paikat joukkueen katsomossa ovat kiertävät, eikä niitä varata itselle. 
Varustelaukut jätetään laukkuparkkiin, etteivät ne vie tilaa katsomossa.

 Jos yleisön katsomopaikoilla on vapaata, niitä voi käyttää, pyydämme kuitenkin 
huomioimaan yleisön tarpeet katsomon ruuhkautuessa.

WC-tilat
 Huoltorakennuksessa on joukkueiden käytössä käytävän wc:t (2+2). Lisäksi jokaisessa

pukukopissa on yksi wc.
 Verryttelysalin pukukopeista löytyy wc:t. (2)
 Ruokalan yhteydessä on myös wc:t.

Koppiaikataulut
 Kaikki pukukopit ovat joukkueiden huoltorakennuksessa, josta on kulku jäähalliin 

ulkokautta.
 Valitettavasti kopit 5 ja 6 ovat pienempiä kuin muut.
 Pukukopit on käytössä aikataulun mukaisesti ja joukkueiden tulee huolehtia, ettei 

koppiaika ylity ja että kopit jää siistiin kuntoon.
 Huoltorakennuksen ja jäähallin ovilla on ovivahdit, jotka ohjaavat joukkueet 

siirtymään ennen suoritusta jäähallin puolelle.

Kilpailusuoritus
 Jään laidalla oleva porttivahti päästää joukkueen jäälle.
 Kilpailussa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua 

kilpaverryttelyyn vähintään yhdeksi minuutiksi ennen joukkueen nimen kuulutusta.



 Varaluistelijat seuraavat suoritusta katsomon puolella olevasta vaihtoaitiosta, jonka 
kautta tapahtuu joukkueiden poistuminen jäältä.

 Jäältä poistumiseen joukkue voi käyttää enintään 30 sekuntia ja poistuminen 
tapahtuu vaihtoaition kautta, josta joukkue poistuu seuraavan joukkueen siirryttyä 
jäälle. 

 Pyydämme joukkueen huoltajia keräämään suojat ennen jäälle menoa 
koreihin/kasseihin, joita löytyy jäälle meno portin viereiseltä penkiltä. Huoltajat 
siirtävät suojat mukanaan vaihtoaitioon jäältä poistumista varten ja palauttavat 
suorituksen jälkeen korit/kassit jäälle menon viereiselle penkille.

 1+1-kilpailusuoritusten välissä tulokkailla ja noviiseilla on pukukoppi käytössä 
odottaessaan toista suoritusta.

Palkintojenjako
 Aikuisten ja junioreiden kilpailun palkintojenjako järjestetään jäällä heti junioreiden 

sarjan jälkeen tulosten selvittyä. Tulokkaiden ja noviisien palkintojenjako on jäällä 
heti näiden sarjojen tulosten selvittyä.

 Joukkueet voivat jäädä odottamaan palkintojenjakoa koppiin oman luistelunsa 
jälkeen, jos kyseiseen koppiin ei ole tulossa enää toista joukkuetta. Aikuisten ja 
junioreiden on hyvä tyhjentää pukukoppinsa lähtiessään palkintojenjakoon 
seuraavien sarjojen joukkueita varten.

 Tulokkaiden ja noviisien valmistautuessa palkintojenjakoon joudumme laittamaan 
samaan pukukoppiin useamman joukkueen, mutta toivottavasti sopu sijaa antaa.

 Palkintojenjakoon jäälle kuljetaan katsomon puolen luukuista.
 Ovivahti päästää joukkueet siirtymään huoltorakennuksesta, kun on saanut tiedon, 

että tulokset alkavat olla valmiina. Liian aikaisin ei kannata siirtyä kylmään halliin.
 Joukkueet voivat tulla palkintojenjakoon kilpailuasussa tai joukkueen yhtenäisessä 

vaatetuksessa. Kilpailuasun lisäksi suosittelemme kaikille fleeceä tms, koska halli on 
kylmä.

Jäälahjat
 Joukkueille on jäälahjalaatikot jäällemenoaukon viereisellä katsomon tasanteella.
 Lahjojen heittäminen jäälle on kiellettyä.
 Jäähallissa on myynnissä jäälahjoja esim. ruusuja yleisön sisäänkäynnin puoleisessa 

päässä.
 Maksu käteisellä, meillä ei käy pankkikortit.

Muuta huomioitavaa
 Buffetissa on monenlaista tarjolla ja jäähallien välisellä sisäpihalla on myynnissä 

makkaraa sekä lihakeittoa. Buffetti sijaitsee uuden hallin aulassa.
 Käsiohjelmia ja arpoja on myynnissä yleisön sisäänkäynnin yhteydessä.
 Kilpailussamme on korumyyjä Ainon korusta (www.ainonkoru.com )
 Valokuvaus tapahtuu ehdottomasti ilman salamavaloa.
 Jäähalli on kylmä.
 Sisäänpääsy ja paikoitus on maksuton, käsiohjelma 5 euroa.

http://www.ainonkoru.com/

