
JOUKKUEINFO  

KANSALLISTEN SARJOJEN 2. KILPAILU 4.-5.2.2023  

 

ILMOITTAUTUMINEN  

Max. kaksi henkilöä ilmoittautuu kisatoimistossa. Kisatoimisto on hallin alakerrassa. Ilmoittautumisen 

jälkeen joukkue kulkee halliin päädyn pääovesta Hippoksentien puoleisesta päädystä.  

AIKATAULUT 

Aikataulua päivitetään kisasivuilla, voitte tulostaa sieltä oman kappaleen mukaan.  

https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=8578 

KULKU HALLIIN  

Kulku hallliin Hippoksentien puoleisesta pääovesta.  

KULKU PUKUKOPPEIHIN 

Pukukoppeihin kuljetaan ulkokautta alaoven ja kisatoimiston kautta. Kisasuorituksen jälkeen katsomoon voi 

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

suoraan tuomarikatsomon viereen. Portaissa kulku joukkueille vain alhaalta ylös.  

Pukukoppiin ei voi siirtyä ennen minuuttiaikataulussa annettua 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  

Joukkueiden bussit ajavat suoraan Blombergin aukion parkkipaikalle. Hallin pihassa ei mahdu kääntymään 

bussilla. Veritaksen Hippoksentien puoleinen parkkipaikka, jota aiemmin käytetty busseille, on tällä hetkellä 

pois käytöstä ja sen takia bussit nyt suoraan Blombergin aukiolle Veritaksen päätyyn. Sieltä kulku 

Hippoksentien reunaa pitkin jäähallille (Hippoksentie 2).  

PARKKIPAIKAT/ HENKILÖAUTOT 

Henkilöautot voivat jättää kilpailijat kyydistä jäähallin pihaa, mutta parkkipaikat ovat Blombergin aukiolla 

Veritas Stadionin toisella puolella.  

VARAMUSIIKKI  

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

kilpailun aikana.  

JOUKKUEIDEN PAIKAT KATSOMOSSA  

Joukkueille on varattu päätykatsomot M, B, F ja H sekä tuomaristoa vastapäätä olevalta sivulta E katsomo.  

Yleisölle varattu siis katsomot C, D, J ja L. Tuomaristo istuu katsomossa K.  

https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=8578


PALKINTOJENJAKO  

Palkintojenjako on jokaisen sarjan jälkeen sarjaa seuraavalla jäädytystauolla sisääntulopäädyn tasanteella. 

Kolme parasta joukkuetta tulee palkintojenjakoon. Koko joukkue voi osallistua. Mitalit varattu kaikille 

joukkueen luistelijoille.  

LAHJAKASSIT  

Joukkueiden lahjakassit löytyvät sisääntuloaulan läheisyydestä.  

KIOSKIT JA RUOKAILU  

Hallissa on avoinna kioski, josta saa pientä purtavaa. Joukkueiden lounaat Veritaksella. Otathan maksukuitin 

mukaan. Ruokailuun liittyvät kysymykset: varaukset@veritasstadion.com  

KISASIVUT NETISSÄ 

Täältä pitäisi löytyä kaikki olennainen viimeisten päivitysten mukaan: 

https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=8578 

 

 

ONNEA KISAAN KAIKILLE OSALLISTUJILLE!  

mailto:varaukset@veritasstadion.com
https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=8578

