
 

ML kansallisten sarjan aikuisten I- ja II-lohkon 2. kilpailu sekä 
tulokkaiden, minoreiden, kansallisten junioreiden, 

SM-noviisien ja SM-junioreiden kutsukilpailu 
 

12.1.2013 Myyrmäen jäähalli, Vantaa 
 

Käytännön ohjeita joukkueille / Tulokkaat 

Kulkuluvat Jäähalli avataan joukkueita varten klo 8.00. Ensimmäinen joukkue pääsee 
pukukoppiin klo 9.00.  
Kulkuluvat 1. jäähallin kisatoimistosta ilmoittauduttaessa. Kulkuluvat 
pyydetään palauttamaan kilpailun päätteeksi 2. jäähallin kisatoimistoon. 
 

Musiikki Luovutetaan kisatoimistoon ilmoittauduttaessa – myös vara-CD:t. 
CD:t ovat noudettavissa 2. jäähallin kisatoimistosta palkintojenjaon jälkeen. 
 

Kilpailijalista Joukkueiden lokerossa on kaksi kilpailijalistaa. 
Merkitse yhteen listaan ne luistelijat, jotka osallistuvat kilpailuun. Lista 
luovutetaan koppiemolle ennen kilpailun alkua. 

- Muista allekirjoitus! 
 

Varaluistelijat Varaluistelijat seuraavat kilpailua vaihto-aitiossa. 
 

Katsomo Joukkueille on varattu paikat 1. jäähallin päätykatsomosta, joukkuekohtaisia 
paikkoja ei ole merkitty. Katsomotilan ahtauden vuoksi joukkueita pyydetään 
viemään luistelijoiden laukut ja muut isot tavarat 2. jäähalliin katsomoon klo 
8-13 välisenä aikana.  
Kulkeminen 1. jäähallin ja 2. jäähallin välillä tapahtuu ulkokautta tai 
päätykatsomon luona olevan kulkusillan kautta (ks. liitteenä oleva jäähallin 
pohjakartta).  
Pitäkää katsomot siistinä ja tarkistakaa, että lähtiessänne kaikki tulee 
mukaan – myös roskat! 
Vältä katsomossa liikkumista muiden joukkueiden suoritusten aikana.  
 

Lakana Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää hallilla niin, etteivät ne peitä hallissa 
olevia mainoksia. 
 

Pukukopit ja  
verryttelytilat 
 

Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia ja sen lisäksi 
lämmittelyaikaa jäähallin 2. kerroksen squash-kopeista puoli tuntia ennen 
pukukoppiin menoa. Lämmittelykoppien numerot on merkitty kilpailun 
aikatauluun.  
Koppeihin voi mennä aikaisintaan aikatauluun merkittynä aikana. 

Kilpailusuoritus Joukkue päästetään jäälle kun apulaisylituomari antaa merkin. Joukkue voi 
asettua valmiiksi jäälle (esim. blokkiin) ja aloittaa verryttelyn, kun se 
kuulutetaan. Verryttelyaika on 1 minuutti kuulutuksesta. 
 

Palkintojenjako Tulokkaiden sarjan palkintojenjako 2. jäähallissa jäällä. Palkintojenjakoon 
voivat osallistua kaikki luistelijat. Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua 
tai muuta yhtenäistä joukkuevaatetusta, valmentajan ohjeen mukaan. 
Luistinsuojia varten on joukkuekohtaiset laatikot. Pyydämme joukkueiden 
huoltajia huolehtimaan suojista. 



 

ML kansallisten sarjan aikuisten I- ja II-lohkon 2. kilpailu sekä 
tulokkaiden, minoreiden, kansallisten junioreiden,  

SM-noviisien ja SM-junioreiden kutsukilpailu 

12.1.2013 Myyrmäen jäähalli, Vantaa 
 

Käytännön ohjeita joukkueille / Aikuiset 

Kulkuluvat Kulkuluvat kisatoimistosta ilmoittauduttaessa. Kulkuluvat pyydetään 
palauttamaan kilpailun päätteeksi kisatoimistoon. 
 

Musiikki Luovutetaan kisatoimistoon ilmoittauduttaessa – myös vara-CD:t. 
CD:t ovat noudettavissa joukkueiden lokeroista palkintojenjaon jälkeen. 
 

Kilpailijalista Joukkueiden lokerossa on kaksi kilpailijalistaa. 
Merkitse yhteen listaan ne luistelijat, jotka osallistuvat kilpailuun. Lista 
luovutetaan koppiemolle ennen kilpailun alkua. 

- Muista allekirjoitus! 
 

Varaluistelijat Varaluistelijat seuraavat kilpailua vaihto-aitiossa. 
 

Katsomo Joukkueille on varattu paikat 1. jäähallin päätykatsomosta, joukkuekohtaisia 
paikkoja ei ole merkitty. Katsomotilan ahtauden vuoksi joukkueita pyydetään 
viemään luistelijoiden laukut ja muut isot tavarat 2. jäähalliin katsomoon klo 
8-13 välisenä aikana.  
Kulkeminen 1. jäähallin ja 2. jäähallin välillä tapahtuu ulkokautta tai 
päätykatsomon luona olevan kulkusillan kautta (ks. liitteenä oleva jäähallin 
pohjakartta).  
Pitäkää katsomot siistinä ja tarkistakaa, että lähtiessänne kaikki tulee 
mukaan – myös roskat! 
Vältä katsomossa liikkumista muiden joukkueiden suoritusten aikana. 
 

Lakana Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää hallilla niin, etteivät ne peitä hallissa 
olevia mainoksia. 
 

Pukukopit ja  
verryttelytilat 
 

Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia ja sen lisäksi 
lämmittelyaikaa jäähallin 2. kerroksen squash-kopeista puoli tuntia ennen 
pukukoppiin menoa. Lämmittelykoppien numerot on merkitty kilpailun 
aikatauluun.  
Koppeihin voi mennä aikaisintaan aikatauluun merkittynä aikana.  
 

Kilpailusuoritus Joukkue päästetään jäälle kun apulaisylituomari antaa merkin. Joukkue voi 
asettua valmiiksi jäälle (esim. blokkiin) ja aloittaa verryttelyn, kun se 
kuulutetaan. Verryttelyaika on 1 minuutti kuulutuksesta. 
 

Palkintojenjako Aikuisten sarjan palkintojenjako 1. jäähallin aulassa ja paikalle tulevat vain 
joukkueiden kapteenit. Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua tai muuta 
yhtenäistä joukkuevaatetusta, valmentajan ohjeen mukaan. 
 

 



ML kansallisten sarjan aikuisten I- ja II-lohkon 2. kilpailu sekä 
tulokkaiden, minoreiden, kansallisten junioreiden,  

SM-noviisien ja SM-junioreiden kutsukilpailu 

12.1.2013 Myyrmäen jäähalli, Vantaa 

 

 

Käytännön ohjeita joukkueille / Kutsukilpailu 

Kulkuluvat Kulkuluvat kisatoimistosta ilmoittauduttaessa. Kulkuluvat pyydetään 
palauttamaan kilpailun päätteeksi kisatoimistoon. 
 

Musiikki Luovutetaan kisatoimistoon ilmoittauduttaessa – myös vara-CD:t. 
CD:t ovat noudettavissa joukkueiden lokeroista palkintojenjaon jälkeen. 
 

Kilpailijalista Joukkueiden lokerossa on kaksi kilpailijalistaa. 
Merkitse yhteen listaan ne luistelijat, jotka osallistuvat kilpailuun. Lista 
luovutetaan koppiemolle ennen kilpailun alkua. 

- Muista allekirjoitus! 
 

Varaluistelijat Varaluistelijat seuraavat kilpailua vaihto-aitiossa. 
 

Katsomo Joukkueille on varattu paikat 1. jäähallin päätykatsomosta, joukkuekohtaisia 
paikkoja ei ole merkitty.  
Pitäkää katsomot siistinä ja tarkistakaa, että lähtiessänne kaikki tulee 
mukaan – myös roskat! 
Vältä katsomossa liikkumista muiden joukkueiden suoritusten aikana. 
 

Lakana Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää hallilla niin, etteivät ne peitä hallissa 
olevia mainoksia. 
 

Pukukopit ja  
verryttelytilat 
 

Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia ja sen lisäksi 
lämmittelyaikaa jäähallin 2. kerroksen squash-kopeista puoli tuntia ennen 
pukukoppiin menoa. Lämmittelykoppien numerot on merkitty kilpailun 
aikatauluun.  
Koppeihin voi mennä aikaisintaan aikatauluun merkittynä aikana.  
 

Kilpailusuoritus Joukkue päästetään jäälle kun apulaisylituomari antaa merkin. Joukkue voi 
asettua valmiiksi jäälle (esim. blokkiin) ja aloittaa verryttelyn, kun se 
kuulutetaan. Verryttelyaika on 1 minuutti kuulutuksesta. 
 

Palkintojenjako Jäällä aikataulun mukaan, heti tulosten selvittyä. Palkintojenjakoon voivat 
osallistua kaikki luistelijat. Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua tai 
muuta yhtenäistä joukkuevaatetusta, valmentajan ohjeen mukaan. 
Luistinsuojia varten on joukkuekohtaiset laatikot. Pyydämme joukkueiden 
huoltajia huolehtimaan suojista. 
 


