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Tervehdys pelaaja, 
  
onneksi olkoon SM-finaalipaikasta Tapulin liikuntakeskukseen!  
  
Tässä alla on sinulle tietoa kilpailusta sekä aikataulusta. 
 
Tapulin liikuntakeskuksen osoite on Henrik Forsiuksen tie 2, 00750 Helsinki  
Liikuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä on pysäköintimahdollisuus. 
Puistolan juna-asemalle on noin 1 km. Katso julkinen liikenne https://www.hsl.fi/  
 
Ovet aukeavat lauantaina 4.12.2021 aamulla klo 8.30. Klo 9.15 suoritetaan kilpailujen avaus.  
 
Aamun ensimmäisen kierroksen otteluiden pelaajien on oltava kilpailun avauksessa. Myöhemmin pelaavat pelaajat 
voivat tulla paikalle riittävästi ennen oman ottelunsa alkamista. Aikataulu liitteenä. 
 
Kilpailun johtajana toimii liiton puheenjohtaja Joni Ahola.  
   
Kilpailun kuuluttaja kuuluttaa kaikki ottelut ja niiden pelaajat erikseen laji kerrallaan. Pelaajat tulevat valmiiksi 
pelipöytien ääreen. 
 
Otteluiden jälkeen on molempien pelaajien haastattelut areenan reunalla. Vähintään voittajien pitää käydä 
haastattelupisteellä pelaajahaastattelussa, mutta toivottavaa, että molemmat pelaajat käyvät antamassa lyhyen 
haastattelun ottelustaan. 
 
Pelaajien pukuhuoneisiin sisäänkäynti tapahtuu sisäänkäynnistä suoraan eteenpäin käytävää pitkin. Pukuhuoneet 
ovat erikseen naisille ja miehille. Kysy tarvittaessa infosta neuvoa. 
  
Kilpailupukeutuminen: yksivärinen pitkähihainen kauluspaita, pukuliivi, miehillä rusetti tai kravatti, tummat suorat 
housut ja tummat sukat ja pikkukengät (mustat nahkakengät). Voit TARKISTAA peliasun lajipäällikön kanssa 
HYVISSÄ AJOIN, jos tuntuu epäselvältä. 
  
Pelaajat saavat kisapassin infosta, jolla saa lounaan, kahvia ja sämpylää päivän aikana sekä iltapalaa. Lounas on klo 
11-15. Kahvia saa kahviosta toimitsijoiden ja pelaajien omasta kahvipisteestä. Näytä kisapassia henkilökunnalle. 
Kisapassi on henkilökohtainen. 
 
Pelaajat ja kilpailun organisaatio, joilla on kisapassi, saavat jäädä ilmaiseksi katsomaan finaalien jälkeen olevaa trick 
shot esitystä. Muille kuin kisapassin omaaville katselijoille trick shot esitys on maksullinen. Lipun voi ostaa myös 
paikan päällä infopisteestä. 
  
Palkintojenjako suoritetaan pelipaikalla heti viimeisen ottelun päätyttyä. Pelaajien on oltava peliasussa 
palkintojenjaossa. 
 
Tsemppiä SM-finaaliin! Katso tarvittaessa lisää http://sm.sbil.fi/  
 
ps. Tapulin liikuntakeskuksessa pelipöytiin voi tutustua perjantaina 3.12.2021 noin klo 18 jälkeen. Tämä kuitenkin sillä 
varauksella, että kaikki on saatu tuolloin valmiiksi. 
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