
 

Ohjeita joukkueille 

 

 

Käynti jäähallille ja 
linja-autoparkki 

Linja-autot jättävät joukkueet oheisessa kartassa merkitylle alueelle, 
josta on vajaan 7 min. kävelymatka hallille. Pyydämme huomioimaan 
tämän pukeutumisessa. Ohessa oleva pysäköinnin erityislupa tulee olla 
näkyvästi esillä linja-auton tuulilasissa. Suosittelemme kaikkia joukkueita 
käyttämään joko julkisia kulkuvälineitä tai yhteiskuljetuksia. Jäähallin 
välittömässä läheisyydessä on varattu paikoitusalueet vain tuomareille ja 
kisojen toimihenkilöille erityistunnuksin. Muut jättävät autonsa yleisölle 
osoitetuille parkkialueille. Liikkumisesta ja parkkialueista päivitämme 
kisojen sivuille tietoa, niin yleisölle kuin joukkueille.  
 

Sisäänkäynti  Jäähalli avataan joukkueita varten lauantaina 9.2. klo 7:30 ja 
sunnuntaina klo 7:00. 
Joukkueiden sisäänkäynti on esitetty kartassa.  
 

Ilmoittautuminen ja 
kulkuluvat 

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa jäähalliin 
saapuessaan. Kukin joukkueen jäsen saa kulkuluvan ilmoittautumisen 
mukaisesti. Pyydämme joukkueita varaamaan mukaan omat 
kaulanauhat. Kilpailuluvalla pääsee katsomaan kilpailua myös toisena 
kilpailupäivänä. Mikäli joukkue kilpailee sunnuntaina ja tulee katsomaan 
kilpailua jo lauantaina, on akkreditointi tehtävä jo lauantaina. 
Kilpailuilmoittautumisessa nimettyjen luistelijoiden lisäksi, annetaan 
enintään 5 kulkulupaa/joukkue.  

Kilpailijalista Joukkueiden lokerossa on luistelijalista, jonka valmentaja allekirjoittaa 
akkreditoinnin yhteydessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä 
lähetettyyn ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme 
toimittamaan akkreditoinnin yhteydessä ajantasalla olevan 
ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon. Joukkueen edustaja 
vahvistaa lomakkeen. Merkitse listaan ne luistelijat, jotka osallistuvat 
kilpailuun. Lista luovutetaan takaisin kilpailutoimistoon. HUOM! Muista 
allekirjoitus! 
 

Musiikki Kilpailumusiikki mp3-muodossa on tullut toimittaa sähköpostiin 
musiikki.ltl@gmail.com. Musiikista on oltava mukana myös varakopio. 
 

Varaluistelijat Varaluistelijat seuraavat kilpailua vaihtoaitiossa jään laidalla. 
 

Verryttelytilat Joukkueilla on käytettävissä verryttelytila Isku Areenan välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevalla koululla, Salpausselän koulun liikuntasalit. 
Pyydämme huomioimaan, että liikuntasaliin ei saa mennä ulkojalkineilla. 
Pyydämme joukkueita ottamaan mukaan, omat jatkojohdot ja 
latauslaitteet lämmittelyssä käytettäville musiikkisoittimille.  
 

Pukukopit Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia. Pukukoppiin 
pääsee 30 min. ennen ”jäänlaidalle” –aikaa. Pukukoppiaika suorituksen 
jälkeen on 15 min. Pukukopeista nro 1 sijaitsee tuomareista katsoen 
oikealla ja muut tuomareista katsoen vasemmalla. Huomioitavaa on, että 
pukukoppi nro 3 ei sisällä wc-tiloja, varauduttehan tähän ennen koppiin 
siirtymistä. Joukkueille jaetaan akkreditoinnin yhteydessä hallin kartta, 
josta näkyy tarkasti jäälle tulo. Kisasivuilla on myös kartta, johon on 
numeroin merkitty kunkin pukukopin sijainti. 



Luistinsuojat Luistinsuojia varten on korit. Pyydämme joukkueiden  huoltajia 
huolehtimaan suojista. Huomioikaa, että pukukopista nro 1 suojat tulee 
kuljettaa Kiss&Cry –alueelle musiikin soiton ja kuulutuksen takana 
olevaa kulkuväylää pitkin. 
 

Verryttely jäällä Jään tasalla oleva ylituomarin avustaja päästää kunkin joukkueen 
jäälle, edellisen joukkueen poistuttua jäältä kilpailusuorituksensa 
jälkeen. ”Jään laidalle” –aika tarkoittaa aikaa, jolloin joukkueen tulee 
olla valmiina siirtymään jäälle. Joukkue päästetään verryttelemään, kun 
ylituomarin avustaja antaa luvan edellisen joukkueen poistuttua jäältä. 
Verryttelyaikaa on 1 (yksi) minuutti, jonka jälkeen joukkue kuulutetaan ja 
sen tulee siirtyä alkuasentoon. Kaikki joukkueeseen nimetyt luistelijat 
voivat osallistua kilpailuverryttelyyn. Alkuverryttelyn jälkeen, 
varaluistelijat siirtyvät pois jäältä. Joukkueiden vastuuhenkilöitä 
pyydetään huomioimaan jäänlaidalla olevat rajalliset tilat.  
 

Kilpailusuoritus Joukkueen kuuluttamisen jälkeen, antaa joukkue aloitusmerkin musiikin 
soittajalle. Kilpailusuorituksen jälkeen jäältä poistumiseen voidaan 
käyttää enintään 30 sekuntia. 
 

Kiss&Cry Luistelijat siirtyvät kilpailusuorituksensa jälkeen Kiss&Cry-alueelle 
odottamaan pisteitä. Alueelta poistutaan heti tuloksen kuuluttamisen 
jälkeen. Huom! Kiss&Cry –alueelta poistuttaessa, tulee pukukoppiin nro 
1 kulkea kuuluttajan ja musiikin soiton takana katsomotilassa kulkevaa 
ohjattua reittiä pitkin. 
 

Palkintojenjako - Lauantaina aikuisten sarjan palkinnot jaetaan jään ulkopuolella sarjan 
jälkeen. Sarjojen juniorit sekä seniorit palkinnot jaetaan jäällä 
välittömästi kilpailun päätyttyä.  
- Sunnuntaina palkinnot jaetaan välittömästi kilpailun päätyttyä jäällä.  
 
Ohje palkintojenjakoon saapumisesta jaetaan joukkueille akkreditoinnin 
yhteydessä. Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua tai muuta 
yhtenäistä joukkuevaatetusta, valmentajan ohjeen mukaan. Palkinnot 
jaetaan seuraavasti: Aikuiset max 26, Juniorit max 24, Masters max 26, 
Seniorit max 24 ja SM-juniorit max 20. 
 

Joukkuekatsomo Joukkueille on varattu paikat jäähallin katsomosta. Ohjeistus annetaan 
kilpailutoimistosta. Kulkuluvat on oltava näkyvillä. Pitäkää katsomot 
siistinä ja tarkistakaa, että lähtiessänne kaikki tulee mukaan – myös 
roskat! Vältä katsomossa liikkumista muiden joukkueiden suoritusten 
aikana.  
 

Joukkuelakana Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää hallilla niin, etteivät ne peitä hallin 
opasteita tai mainoksia, ja siten ettei kiinnityksestä jää rakenteisiin 
mitään haittaa. 
 

Ruokailu Ruokailu on mahdollista jäähallin Ravintola Lämärissä, varauksen 
etukäteen tehneille joukkueille. 
 

Valmentajien taukotila Valmentajille on varattu taukotila Ravintola Lämärissä sijaitsevassa 
aitiossa. Taukotilassa on kahvia ja teetä sekä pientä purtavaa.  
 

Valokuvaus Valokuvaajat saavat kulkuluvat ja ohjeet valokuvauspaikasta joukkueen 
akkreditoitumisen yhteydessä. Salamavalon käyttö kilpailusuoritusten 
aikana on ehdottomasti kielletty. 

 


