
OHJEITA JOUKKUEILLE 4.12.

KASVOMASKIN KÄYTTÖ

Jäähallissa sekä Kokonhallissa on maskisuositus.
Myös palkintojenjaossa (sekä viheriöllä että jäällä) pyydämme joukkueen kapteeneja sekä
muuta joukkuetta katsomossa käyttämään kasvomaskia.

SAAPUMINEN JÄÄHALLILLE

Bussilla saapuvat joukkueet voidaan jättää luistelijoiden sisäänkäynnin eteen tai suoraan
Kokonhallin eteen verryttelyyn. Pyydämme joukkueita saapumaan hallille vasta
mahdollisimman lähellä oman verryttelyajan alkamista.

Kilpailutoimisto avataan klo 8.30. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee
jäähallin kokoustilassa. Pyydämme joukkueen edustajaa tarkistamaan ja allekirjoittamaan
ilmoittautumislomakkeen sekä jättämään varamusiikin muistitikun joko minigrip pussissa tai
kirjekuoressa.

VERRYTTELY

Joukkueille on nimetty Kokonhallin liikuntasalista verryttelyalue. Kokonhalliin saa siirtyä
vasta oman verryttelyajan alkaessa. Huomioikaa musiikin äänenvoimakkuus verryttelyn
aikana. Joukkueiden välisistä turvaväleistä on huolehdittava saliin siirtyessä, verryttelyn
aikana ja Kokonhallista poistuttaessa.

PUKUKOPIT

Kaikkiin pukukoppeihin sisäänkäynti ulkokautta. Pukukoppiin saa siirtyä vasta koppiajan
alkaessa ja kopista tulee poistua ajan päätyttyä. Huomioikaa kuitenkin, että kesken
kilpailusuorituksen katsomon edessä ei saa liikkua. Kopeista löytyy WC. Joukkueen tulee
jättää pukukoppi siistiin kuntoon.

KISAHUUDOT / KANNUSTUS

Joukkueen valmistautuessa suoritukseen, ei kisahuutoja saa tehdä jäähallin sisällä kopissa
tai jään laidalla. Mikäli tunnelman nostattamiseksi on huudettava/kiljuttava, on se tehtävä
ulkona.
Myös muuta huutamista on vältettävä esim. yleisössä kovaäänistä kannustamista.

KILPAILUSUORITUS

Porttivahti päästää joukkueen jäälle. Kilpailussa kaikki joukkueeseen nimetyt luistelijat
saavat osallistua kilpaverryttelyyn vähintään yhdeksi minuutiksi ennen joukkueen nimen
kuulutusta.
Jäältä poistumiseen joukkue voi käyttää enintään 30 sekuntia ja poistuminen



tapahtuu vaihtoaition kautta, josta joukkue poistuu vasta seuraavan joukkueen siirryttyä
jäälle. Pyydämme joukkueen huoltajia keräämään suojat ennen jäälle menoa omiin
suojakoreihin/kasseihin. Huoltajat siirtävät suojat mukanaan vaihtoaitioon jäältä
poistumista varten. Kilpailunjärjestäjä ei varaa joukkueille suojakoreja.

KATSOMOPAIKAT

Joukkueille on varattu tilaa jäähallin katsomosta.
Pyydämme, että laukut jätetään laukkuparkkiin, jotta kaikki joukkueet mahtuvat katsomoon
turvavälein. Toivomme, että joukkueiden turhaa liikkumista jäähallin tiloissa vältettäisiin.

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjakoon osallistuvat ainoastaan joukkueen kapteenit, jotka noutavat palkinnot
ja jakavat ne joukkueelle palkintojenjaon päätyttyä. Pyydämme luistelijoita käyttämään
kasvomaskia myös palkintojenjaon ajan. Muut joukkueen jäsenet seuraavat tilaisuutta
joukkuekatsomosta.

Tulokkaiden ja aikuisten sarjojen palkintojenjako suoritetaan jäähallin viheriöllä noin klo
11.45. Jäähallin rajallisen katsomotilan vuoksi toivomme tulokkaiden ja aikuisten sarjan
luistelijoiden poistuvan jäähallilta oman palkintojenjaon päätteeksi.

Minoreiden, noviisien ja junioreiden palkintojenjako suoritetaan jäällä heti viimeisen
kilpailusarjan jälkeen tulosten selvittyä noin klo 14.30. Kapteenit vaihtavat luistimet jalkaan
joukkuekatsomossa.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Aikaisemmasta tiedosta poiketen, ruusumyyntiä ei järjestetä. Tapahtumassa palvelee kahvio,
makkaramyynti sekä arpajaiset. Maksu mielellään käteisellä.

Liitteenä kutsukisojen 4.12.2021 koronaohjeistus, johon pyydämme kaikkia
joukkueita tutustumaan huolellisesti ennen kisoja. Toivomme myös että
osallistuvat joukkueen välittävät tietoa koronaohjeista myös kisoja seuraamaan
tulevalle yleisölle. Kausi on vasta alussa ja kaikilla turvatoimilla pyrimme siihen, että
sekä katsojat että yleisö pysyvät terveinä ja turvallista harrastamista voidaan jatkaa
koko kauden ajan! Erityisesti pyydämme yleisöä seuraamaan viranomaisten tekemiä
päätöksiä yleisötilaisuuksien suhteen. Tämänhetkisten rajoitusten perusteella
koronapassia ei voida tilaisuudessa edellyttää, koska kaikille katsojille pystytään
turvaamaan istumapaikat. Mikäli rajoituksia kiristetään ennen kilpailua, niin
olemme varautuneet koronapassien tarkastamiseen ovella. Suhtaudumme erittäin
positiivisesti maskin käyttöön kisakatsomossa kaikkien yli 12-vuotiaiden osalta!
Maskeja voi tarvittaessa ostaa myös lipunmyynnin yhteydessä.

Tervetuloa Porvooseen, tehdään näistä kisoista yhdessä hieno ja
turvallinen tapahtuma sekä kilpailijoille että yleisölle!




