MUODOSTELMALUISTELUN
Kaakkoisen-, Itäisen- ja Hämeen alueiden aluemestaruuskilpailut
Kilpailuvahvistus
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne Itäisen-,
Kaakkoisen-, ja Hämeen alueiden muodostelmaluistelujoukkueiden
aluemestaruuskilpailuihin 13.1.2019 Lumon Areenalla, Topinkuja 1, 45100
Kouvola.
Osallistujat
Osallistuvat joukkueet on listattu sarjoittain tämän vahvistuksen liitteessä.
Arvonta
Luistelujärjestykset arvotaan maanantaina 7.1.2019 klo 18 Kuusankosken jäähallilla
(Uimahallintie 12, 45700 Kouvola) Luistelujärjestykset ovat arvonnan jälkeen klo 24
mennessä nähtävissä osoitteessa:
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-aluemestaruuskilpailut13-1-2/
Aikataulu
Kilpailun alustava aikataulu on tämän vahvistuksen liitteenä. Varaamme oikeuden
aikataulun muutoksiin.

Luistelijasäännöt
Alkuverryttelyyn, palkintojenjakoon ja yhteiseen tunnelmointiin saavat osallistua
kaikki joukkueen luistelijat. Mitaleita jaetaan kuitenkin sääntökirjan (SK23) mukaisen
joukkueen koon mukaan eli luistelijat + varaluistelijat.
Jäähallille tulo
Kouvolassa ei ole viitoitusta jäähallille. Lumon Areena sijaitsee Kouvolan keskustan
tuntumassa, osoitteessa Topinkuja 1 45100 Kouvola (Huom! Halli löytyy joillakin
navigaattoreilla paremmin osoitteella Urheilijankuja 11, 45100 Kouvola)
Pysäköinti
Pyydämme huomioimaan liitteenä olevan linja-autojen pysäköintiohjeen. Linja-autot
voivat pysähtyä jättämään luistelijat jäähallille edustalla olevaan liikenneympyrään,
mutta pysäköinti tapahtuu Sumulaakson parkkipaikan etuosassa.
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Yhteispuiston alueella.
Kilpailun päätyttyä linja-autojen aiheuttama ruuhka jäähallin edessä voi olla
huomattava. Pyydämme joukkueita kävelemään Sumulaakson parkkipaikalle
kilpailun päätyttyä.
Sisääntulo
Joukkueet tulevat sisään jäähallin A-ovesta liikenneympyrältä. Lipunmyynti ja
yleisön sisäänkäynti on pääovista pesäpallokentän ylätasolta.
Paikat jäähallilla
Joukkueille ei ole merkittyjä paikkoja jäähallin katsomoissa. Yleisölle on varattu Akatsomon keskiosa. Joukkueet saavat vapaasti valita paikkansa katsomossa.
Ota mukaan
Suosittelemme, että joukkueet ottavat mukaan oman jatkojohdon mikäli tarvitsevat
virtaa soittimelleen.
Verryttely
Lumon Areenalla voi verrytellä kolmessa paikassa (ks. kartta liitteenä). Näihin
tiloihin mahtuu yhteensä noin 10–15 joukkuetta. Juoksemaan näissä tiloissa ei
pääse, mutta sään salliessa jäähallin ympäristössä on hyvää juoksutilaa. Bkatsomon takana juoksuradalla saa lämmitellä äänettömästi ennen kilpailun alkua.
Tarkemmat tiedot verryttelypaikoista saatte kisainfosta.
Ruokailu
Kisaruoka on tarjolla ruokailun etukäteen varanneille. Pyydämme ruokailun
varanneita joukkueita ilmoittamaan viimeistään tiistaihin 8.1.2019. klo 19.00
mennessä, jos haluavat muuttaa ruokailun ajankohtaa. Ilmoitukset osoitteeseen
kookoojt.muodostelma@gmail.com otsikolla RUOKAILU /JOUKKUE.
Tuomarikululaskutus
Tuomarilaskut toimitetaan joukkueille kilpailun jälkeen ilmoittautumislomakkeissa
ilmoitettuihin laskutusosoitteisiin. Tuomareiden matkakorvaukset ja päivärahat
maksetaan STLL:n ohjeiden mukaisesti.
Pääsyliput
Yleisöltä pääsyliput kilpailutapahtumaan maksavat 5 €, alle 7-vuotiaat pääsevät
tapahtumaan ilmaiseksi.
Huom! Lipunmyynnissä käy maksuvälineenä ainoastaan käteinen raha.
Kahvioissa on mahdollisuus korttimaksuun, mutta hallin huonohkon nettiyhteyden
vuoksi, suosittelemme myös kahvioissa käteisen käyttöä.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi Kouvolaan!
Kirsi Aalto
Kilpailunjohtaja
Puh. 040 5860 608
kookoojt.muodostelma@gmail.com
sekä koko muu KooKoo Jäätaitureiden väki
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