
TRT Kutsukisat 12.2.22 – JOUKKUEINFO  
 

Muistathan: 

• Tapahtumaan saa tulla vain täysin terveenä 

• Ethän tule paikalle, jos tiedät olevasi altistunut 

• Edellytämme kasvomaskin käyttöä kaikilta hallissa liikkuessa  

• Huolehtia käsihygieniasta 

• Pitää turvavälit kaikissa tilanteissa 

 

Ilmoittautuminen  

Kaksi henkilöä käy ilmoittamassa joukkueen kisatoimistossa. Kisatoimisto on hallin alakerrassa, ovi 

parkkipaikalta. Joukkue voi saapua haluamaansa aikaan, mutta aikataulussa mainittuna 

ilmoittautumisaikana saapuva joukkue on etusijalla ilmoittautumisessa. Ilmoittautumisen jälkeen joukkue 

kulkee halliin päädyn pääovesta Hippoksentien puoleisesta päädystä.  

Kisatoimiston aulassa saa olla vain yksi joukkue kerrallaan. 

 

Aikataulut 

Tulostakaa oma kappale aikataulusta mukaan kilpailun kisasivuilta. Kiitos.  

 

Kulku halliin 

Kulku halliin Hippoksentien puoleisesta pääovesta.  

 

Kulku pukukoppeihin   

Pukukoppeihin kuljetaan ulkokautta alaoven ja kisatoimiston kautta. Kisasuorituksen jälkeen pukukopeista 

voidaan siirtyä katsomoon sisäkautta. Portaat katsomoon pukukoppikäytävän keskeltä. Portaissa hiljaisuus! 

Portaat nousevat suoraan tuomarikatsomon viereen. Portaissa kulku joukkueille vain alhaalta ylös.  

Pukukoppiin ei voi siirtyä ennen minuuttiaikataulussa ilmoitettua aikaa.  

 

Kulku lämmittelyyn/ Veritas  

Hallin keskustan puoleisesta päästä pääsee ulos ja sieltä ulkokautta siirtyminen Veritakselle. Veritaksen 

takaa nousee ulkoportaat, joista ylös ja hallin keskeltä lasiovista sisään lämmittelyyn.  
 

Kulku lounaalle/ Veritas  

Kuten yllä. Sisällä oven vierestä toiset portaat yläkertaan ravintolaan.  

 

Parkkipaikat/ Bussit 

Bussit ajaa sisään Marli Areenan parkkipaikalle ja ohjataan siitä aidatulle alueelle Veritaksen vanhan 

jalkapallokatsomon eteen parkkiin.  



Parkkipaikat/ henkilöautot  

Henkilöautot voivat jättää kilpailijat kyydistä Marli Areenan pihalle, mutta parkkipaikat ovat hieman 

kauempana Blombergin aukiolla Veritas Stadionin toisella puolella.  

 

Varamusiikki  

Musiikista on oltava mukana varakopio mp3- muodossa USB-tikulla ja sen on oltava valmentajan hallussa 

kilpailujen aikana.  

 

Koronatilanteen huomioiminen hallissa – joukkueiden paikat katsomossa  

.Katsomossa on varattu joukkueille erillinen katsomoalue; katsomot B, C, D, E ja F. Joukkueet voivat itse 
valita paikan joukkuekatsomosta. Turhaa liikkumista pitää välttää. Katsomoon ei saa jättää roskia. Jokaisen 
joukkueen tulee huolehtia riittävästä etäisyydestä muihin joukkueisiin. Suosittelemme, että katsomosta 
liikutaan mahdollisimman vähän yleisön alueelle tai hallin muihin tiloihin. Jokainen vastaa itse etäisyyden 
pitämisestä katsomosta liikkuessa. 

Joukkueilla on mahdollisuus seurata kilpailua ennen ja jälkeen oman suorituksen. 

Joukkueet poistuvat katsomosta pääovesta kuten yleisökin itse turvaetäisyyksistä huolehtien. 

 

Palkintojenjako  

Palkintojenjako on B-katsomon takana olevassa nurkassa. Sisääntulosta katsottuna vasemmalla. Palkinnot 

jaetaan vain joukkueiden kapteeneille, max. 3 hlöä per joukkue. Aikatauluun on merkitty 

palkintojenjakoajat sarjoittain.  

 

Lahjakassit  

Poiketen kilpailuvahvistuksen tiedoista, kilpailussa on myös lahjakassit joukkueille. Ne löytyvät 

sisäänkäynnin läheisyydestä. 

 

Myyjät & kioski 

Tapahtumassa on paikalla Move sekä TRT seuratuotemyynti. Näiden lisäksi hallissa on auki kioski, josta 
saatavilla kahvia ja pientä purtavaa. 

 

Jokaisen kilpailuun osallistuvan on noudatettava annettuja ohjeita, jotka on laadittu meidän jokaisen turvaksi. 

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten ja Suomen Taitoluisteluliiton tapahtumapäivänä voimassa olevia 
määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuusohjeita päivitetään tarvittaessa ennen tapahtumaa. 

 

Tsemppiä kisaan!  


