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⮚ Saapuminen kilpailupaikalle 

o Saapuminen paikalle vain terveenä.  

o Kilpailijat ja valmentajat saapuvat Haminan jäähalliin alaovien kautta, joissa 

lukee “pukukopit” (ovi on parkkipaikan tasolla).  

o Yleisön sisäänkäynti katsomon ovista. 

 

o Kilpailussa on itseilmoittautuminen, merkitse oma nimi osallistujien listalta 

ilmoittautumistaululla. Ilmoittautumisen jälkeen luistelija siirtyy suoraan 

pukukoppiin. Saattajat eivät saa mennä mukaan koppiin tai koppikäytävälle, 

vaan siirtyminen tapahtuu joko itsenäisesti tai valmentajan kanssa. 

 

⮚ Suosittelemme saapumaan kilpailupaikalle tuntia ennen oman ryhmän verryttelyaikaa. 

Vain välttämätön oleskelu hallilla sallittu. Kahviossa ja katsomossa voi oleskella vain 

istumapaikoilla turvavälejä noudattamalla. 

● Peruutukset 

○ Peruutukset tulee ilmoittaa osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net. 

○ Lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittaman sairaustodistuksen voi toimittaa 

sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@hatal.net. 

Todistus tulee toimittaa 6.12.2021 mennessä. Mikäli todistusta ei toimiteta, 

peritään tuomarikulut ja ilmoittautumismaksu normaalisti. 

● Kilpailijoiden oleskelu kilpailupaikalla 

○ Jäähallissa on vahva kasvomaskisuositus kaikille yli 12 -vuotiaille. Myös yli 

12 -vuotiaille luistelijoille suositellaan kasvomaskin käyttöä muulloin, kuin 

kilpailusuorituksen aikana. 

Pyydämme kaikkia huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta sekä turvaväleistä. 

Kilpailupaikalta löytyy useita käsidesipulloja. Jokaisessa pukukopissa on wc:t, 

joissa luistelijat ja valmentajat pystyvät pesemään käsiä. 

○ Kilpailuissa on käytössä neljä pukukoppia. Pyrimme varaamaan pukukopit 

niin, että yhdessä kopissa on kerrallaan noin 10 luistelijaa. Vain omalle seuralle 

tarkoitettua pukukoppia saa käyttää. 



○ Pyydämme luistelijoita poistumaan pukukopeista mahdollisimman pian 

suorituksen päätyttyä. 

○ Poistuminen pukukopeista tapahtuu alaoven kautta (parkkipaikan tasolla). 

Portaita kahvioon/katsomoon/lämmittelytilaan saa käyttää vain talkooväki. 

Luistelijat ja valmentajat pääsevät lämmittelyalueelle jääkaukalon puolelta. 

 

● Lämmittelytilat 

● Sisätiloissa on mahdollista lämmitellä omissa pukukopeissa tai 

juoksusuoralla katsomossa. Pyydämme välttämään kahviossa ja 

koppikäytävillä lämmittelyä. 

 

● Yleisö 

Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan yleisöllä tarkistetaan koronapassi. Ilman 

koronapassia oleskelu jäähallilla kilpailun aikana kielletty (vaatimus koronapassista ei 

koske urheilijoita, valmentajia, tuomaristoa ja järjestävän seuran toimintahenkilöstöä 

(talkooväkeä)).  

Jos aio käydä suorittamaan kilpailua, muistaa ottaa mukaan koronapassi ja 

henkilötodistus. 

○ Kilpailuja on mahdollista seurata katsomossa istumapaikoilla turvavälejä noudattamalla.  

○ Katsomossa on voimassa vahva kasvomaskisuositus.  

● Palkintojenjako 

○ Tulokset julkaistaan kilpailujen nettisivuilla mahdollisimman pian. Palkintojen ja 

protokollien jakaminen tapahtuu kahviossa n. klo 12.50, klo 14.50 ja klo 16.50 

● Kahvio 

○ Jäähallilta löytyy kahvio, josta on mahdollista ostaa pientä purtavaa tai juotavaa (kortti ja 

käteismaksu). Kilpailijoille ei ole järjestettyä ruokailua. 

○ Tuomareille on tarjolla lounas sekä kahvia/teetä. 

Valmentajalle tarjoamme kahvia/teetä ja pientä purtavaa. 

 

Tsemppiä!  

P.S. Haminan keskuksessa la 4.12.2021 toimii 
Joulutori, lapsille Joulukaruselli. 
https://kymenlaaksonyt.fi/e/16633/annan-narinkat  

https://www.kehittyvahamina.org/  

https://kymenlaaksonyt.fi/e/16633/annan-narinkat
https://www.kehittyvahamina.org/

