
 
OHJEITA JOUKKUEILLE: 
 
 
 
 
 
Sisäänkäynti ja kulkuluvat Jäähalli avataan joukkueita varten lauantaina 8.12.18 

klo 7:00 ja sunnuntaina 9.12.18 klo 6:30. 
Joukkueiden sisäänkäynti on ovesta AC (kts. kartta). 
Kilpailutoimisto sijaitsee sisäänkäynnin välittömässä 
läheisyydessä.  
Joukkueiden tukee akkreditoitua kilpailutoimistossa halliin 
saapuessaan. Kukin joukkueen jäsen saa kulkuluvan 
akkreditoinnin yhteydessä. Pyydämme joukkueen jäseniä 
varaamaan mukaan omat kaulanauhat.  
Kulkuluvalla pääsee katsomaan kilpailua myös toisena 
kilpailupäivänä. HUOM! Jos joukkue kilpailee sunnuntaina 
ja haluaa tulla seuraamaan kilpailuja lauantaina, on 
akkreditointi tehtävä lauantaina! 
Myös kuljettajat ja valokuvaajat noutavat kulkulupansa 
kilpailutoimistosta. Valokuvaajat saavat akkreditoituessaan 
ohjeet kuvauspaikoista. 
 

Musiikki Musiikkitiedostot on toimitettu etukäteen. Varamusiikit (CD) 
toimitetaan akkreditoinnin yhteydessä. Vara-CD:t ovat 
noudettavissa kilpailutoimistosta suorituksen jälkeen. 
 

Luistelijalista Joukkueiden lokerossa on luistelijalista, jonka valmentaja 
allekirjoittaa akkreditoinnin yhteydessä.  
 

Varaluistelijat Varaluistelijat seuraavat kilpailua jäällemenoportin 
läheisyydessä. 
 

Joukkuekatsomo Joukkueet voivat seurata kilpailua hallin päätykatsomoissa. 
Kulkuluvan on oltava näkyvillä. Pitäkää katsomot siisteinä 
ja välttäkää liikkumista katsomossa muiden joukkueiden 
kilpailusuoritusten aikana!  
 

Joukkuelakanat Joukkuelakanat on kiinnitettävä niin, että ne eivät peitä 
hallin opasteita tai mainoksia.  
 

Verryttelytilat  Kullekin joukkueelle on merkityt verryttelytilat Hakametsän 
jäähallilla. Verryttelytila ja –aika on merkitty 
minuuttiaikatauluun. Verryttelytilojen sijainnit on merkitty 
hallin karttaan. 
Pyydämme joukkueita noudattamaan heille nimettyjä 
verryttelyalueita, jotta voimme taata kaikille kilpailijoille ja 
yleisölle mahdollisimman sujuvan kisaviikonlopun.  
 



Pukukopit Joukkueille on varattu 6 pukukoppia. Pukukoppien sijainnit 
on merkitty hallin karttaan. Pukukoppiin pääsee 22 min 
ennen ”jäänlaidalle”-aikaa. Pukukoppiaika suorituksen 
jälkeen on 15 min. Huomioitavaa: pukukoppi nro. 5 on 
väliaikainen koppi eikä sisällä wc-tiloja joten pyydämme 
varautumaan tähän ennen koppiin siirtymistä. 
 

Luistinsuojat  Luistinsuojia varten varataan korit jäällemenoportin 
läheisyyteen. Järjestävä seura huolehtii suojien 
kuljettamisen kilpailun aikana.  
Palkintojenjaossa joukkueen huoltaja käyttää joukkueen 
lahjakassia luistinsuojien säilyttämiseen ja kuljettamiseen. 
 

Verryttely jäällä ”Jäänlaidalle”-aika tarkoittaa aikaa, jolloin joukkueen tulee 
olla valmiina siirtymään jäälle. Joukkue päästetään jäälle 
verryttelemään, kun ylituomarin avustaja antaa luvan 
edellisen joukkueen poistuttua jäältä. Verryttelyaikaa on 
vähintään yksi minuutti. Verryttelyaika loppuu kun joukkue 
kuulutetaan omaan kilpailusuoritukseensa.   
 

Kiss&Cry Luistelijat siirtyvät kilpailusuorituksensa jälkeen Kiss&Cry- 
alueelle odottamaan omia pisteitään. Alueelta poistutaan 
heti tuloksen kuuluttamisen jälkeen. 
 

Palkintojenjako Palkintojenjako on jäällä mahdollisimman pian tulosten 
selvittyä. Palkintojenjakoon voivat osallistua kaikki 
ilmoitetut luistelijat ja siihen tullaan yhtenäisessä asussa. 
Kaikille mitalistijoukkueen luistelijoille on varattu mitalit.  
 

Valmentajien taukotila Valmentajille on varattu taukotila hallin alakerrassa 
Kirvesklubilla (käynti B-käytävältä, kts kartta). Taukotilassa 
on tarjolla kahvia ja teetä. 
 

Valokuvaus Valokuvaajat saavat kulkuluvat ja ohjeet 
valokuvauspaikasta akkreditoitumisen yhteydessä.  
Salamavalon käyttö kilpailusuorituksen aikana on 
ehdottomasti kiellettyä! 
 

Sportity-applikaatio Käytössämme on Sportity-kisa-applikaatio. Applikaatio 
sisältää tärkeää tietoa kilpailusta (mm. aikataulut, ohjeita, 
kartat, tulokset).  
Applikaatio löytyy Google Play Storesta ja AppStoresta 
nimellä Sportity. 
Token (salasana) on MLTAP2VK 
 

 


