
LISÄOHJEITA JOUKKUEILLE 14.11.2020

Saapuminen jäähallille

 Kilpailutoimisto ja huoltotilat aukeavat klo 7.30.
 Kilpailutoimistoon pyydetään joukkueen edustajaa saapumaan akkredoitumaan 

aikaisintaan 1,5 tuntia ennen omaa suoritusta.
 Joukkueiden sisäänkäynti on vanhan huoltorakennuksen puolelta.
 Musiikin vara CD-levyt jätetään kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.
 Noudattakaa turvavälejä ja maskin käyttöä myös akkredoinnissa.
 Bussilla/ Henkilöautoilla saapuvat joukkueet ajavat pukukoppirakennuksen eteen 

jättämään luistelijat kyydistä. Joukkueiden parkkialue löytyy pukukoppirakennuksen 
vierestä (alluekartta).

Verryttely
 Verryttelytiloja ei ole valitettavasti käytössä.
 Joukkueen verryttely on tehtävä ulkona/joukkueen haluamalla tavalla ennen 

jäähalliin ja pukukoppirakennukseen tuloa.
 Jäähallin läheisyydessä olevaa entisen Peltosaaren koulun hiekkakenttää voi käyttää 

verryttelyyn (aluekartta, Hj. Elomaankadun ja Orioninkadun kulmassa).

Katsomopaikat
 Jäähallin katsomo on varattu ainoastaan joukkueiden käyttöön. Varustelaukut 

otetaan katsomoon mukaan.
 Huomioittehan turvavälit toisiin joukkueisiin katsomossa ja katsomotiloissa 

liikkuessa.
 Katsomo on jaettu alueisiin A,B ja C. Kulku alueisiin on eri ovista (aluekartta/hallin 

sisäkartta). Kun joukkue on menossa katsomoon, he kysyvät ovivahdilta, missä 
katsomossa on tilaa ja kummasta ovesta alueelle kuljetaan. Näin vältetään 
joukkueiden välisiä kohtaamisia katsomotiloissa. 

WC-tilat
 Huoltorakennuksessa on joukkueiden käytössä käytävän wc:t (2+2). 
 Jokaisessa pukukopissa on yksi wc.

Koppiaikataulut
 Kaikki pukukopit ovat joukkueiden huoltorakennuksessa, josta on kulku jäähalliin 

ulkokautta.
 Joukkue saa mennä pukukoppirakennukseen vasta juuri ennen koppiajan alkamista. 

Tällöin tulee siirtyä suoraan pukukoppiin.
 Pukukopeissa on määritelty maksimihenkilömäärät/pukukoppi. Joukkueen tulee 

varautua tähän ja sopia etukäteen koppijako niin, että joukkue jakautuu tasan 
kahteen koppiin.

 Pukukopit ovat 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 omiin 
suojakoreihin/kasseihin. Huoltajat siirtävät suojat mukanaan vaihtoaitioon jäältä 
poistumista varten. Kilpailujärjestäjä ei varaa joukkueille suojakoreja.

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

Palkintojenjako
 Palkintojenjako järjestetään jokaisen sarjan jälkeen ulkona jäähallien välissä 

(aluekartta).
 Joukkueen kapteeni noutaa mitalit palkintojenjaossa ja jakaa ne joukkueen jäsenille 

myöhemmin joukkueen poistuttua kilpailualueelta.
 Joukkueen muut jäsenet voivat olla palkintojenjaossa mukana joukkueelle varatulla 

alueella ulkona.
 Suosittelemme vahvasti maskien käyttöä myös palkintojenjaossa ulkona.

Jäälahjat
 Joukkueille ei ole järjestetty jäälahjalaatikoita.
 Lahjojen heittäminen jäälle on kiellettyä.

Kilpailun striimaus

 Koska kilpailuun ei oteta yleisöä, Riihimäen Jäätaiturit striimaavat verkossa koko 
kilpailun. Kisojen järjestämisestä johtuvien kulujen kattamiseksi striimauksen 
katselusta veloitetaan 10eur/katselulinkki. Kisoja voi seurata kisapäivänä 14.11. 
suorana lähetyksenä sekä on-demand-tallennetta samaan hintaan vielä 7 
vuorokautta kisojen jälkeen. Striimaus lähetetään Youtube-alustalta.

 Maksulinkki kanavalle lähetetään joukkueille viimeistään perjantaina 13.11. klo 
12.00. Maksulinkki toimii Checkout Finlandin verkkomaksupalvelun kautta, ja on 
turvallinen käyttää.

 Toivomme, että voitte, myös kannatuksen nimissä, jakaa maksulinkkiä omille 
tukijoukoillenne ja kannustajillenne, jotta hekin pääsevät seuraamaan kisoja!

Muuta huomioitavaa
 Kahvilapalvelut sekä makkaramyynti joukkueille ja huoltojoukoille on järjestetty 

ulkona jäähallien välissä. Maksuvälineenä mielellään pankkikortti, mutta myös 
käteinen käy.

 Valokuvaus on sallittu joukkueen etukäteen nimeämälle henkilölle. Valokuvaus 
ehdottomasti ilman salamavaloa.

 Jäähalli on kylmä.

Tutustukaa huolellisesti kilpailuumme liittyvään ohjeistukseen ja erityisesti 
Koronapandemian vuoksi huomioitaviin ohjeisiin. Tehdään yhdessä turvalliset ja 
onnistuneet kilpailut!

Tervetuloa Riihimäelle!


