
 
 
 

B-ikäisten Aluejoukkueiden SM-kilpailut Salossa 18.–20.1.2013 
 
Ennakkotietoja joukkueille 
 
Lämpimästi tervetuloa kaikille aluejoukkueille Saloon! Tässä on lyhyenä koontina tietoa 
turnauksen järjestelyistä.  
 
Joukkueiden ilmoittautuminen 
 
Joukkueiden kisapassit tulee noutaa saapuessa Salohallista. 
 
Salohallissa on merkitty pukuhuoneet Alue SM-turnauksen tunnuksin. Käytössä on koko 
Salohalli. Koulumajoitus on Alhaisten koululla. Salohallissa on hyvät suihkutilat, joita 
toivomme käytettävän pelien jälkeen. Koululla on käytössä vain muutama suihku. 
 
Koulumajoitusjärjestelyt ovat Salossa pelastusviranomaisten tarkasti ohjeistamat ja siihen 
sopivat majoitustilat rakennuksissa ovat tarkoin valittu. Järjestäjillä ei niin ollen ole 
valtuuksia ottaa ylimääräisiä luokkia esim. joukkueiden mukana tulevien aikuisten 
majoitustiloiksi. 
 
Koulutilat saadaan käyttöön vasta hetki ennen ottelujen alkamista noin klo 15.30, joten 
emme välttämättä saa kaikkia tiloja järjestettyä kuntoon vielä siihen mennessä, kun pelit 
alkavat. Voitte tiedustella tilannetta saapuessanne kisakansliasta tai soittamalla Sanna 
Somerikolle puh 044 3440236. 
Sunnuntaina majoitustilat tulee tyhjentää aamulla tai viimeistään lounastauolla klo 13 
mennessä – kiitos! 
 
Joukkueet ohjeistetaan majoitustiloihin paikanpäällä. 
 
Jokaiseen majoitustilaan tulee majoittujien nimilistat yhteystietoineen. Sovittehan 
ennakkoon joukkueistanne, keneltä tiedot löytyvät kootusti. 
 
MAJOITUSOHJEET 
 
1. Jokaisen joukkueen mukana majoittuu AIKUINEN henkilö. 
 
2. Majoitusluokkien ovia ei lukita. 
 
3. Tupakointi ja alkoholin hallussapito tai nauttiminen majoituskoulun alueella ei ole 
sallittua. 
 
4. Majoituskoululla on hiljaisuus klo 23.00 – 6.00, jolloin koulun ovet lukitaan ja 
kouluun pääsee sisälle vain nimellä varustetulla kisapassilla. 
 
5. Kulkeminen on sallittu vain siihen tarkoitetuista ovista. Asiattomien henkilöiden 
päästäminen koulutiloihin on kielletty. 
 



6. Koulun esineiden ja tavaroiden käsittely, roskaaminen, meluaminen ja pallottelu 
sisätiloissa ovat kiellettyjä. 
 
7. Kilpailun järjestäjä ei vastaa majoitustiloihin jätetyistä tavaroista eikä arvo- tai 
muista esineistä. 
 
8. Majoittuja vastaa majoitustilassa rikkoutuneista esineistä ja muusta ilkivallasta. 
 
9. Poistuessaan turnauksesta joukkueet siivoavat majoitustilansa. Siivous sisältää 
kaikkien irtoroskien, juomaroiskeiden yms. poistamisen. Mikäli, majoitustilaa ei siivota 
tai rikkoutuneita esineitä, ilkivaltaa yms. vahinkoja ei selvitetä, järjestäjällä on oikeus 
laskuttaa kaikki ko. kulut ko. alueelta. 
 
10. Majoittuja sitoutuu noudattamaan majoitusvastaavan, kiinteistöhoitajan ja 
muiden järjestyksenvalvojien ohjeita. 
 
11. Mikäli joukkueen pelaaja sairastuu ja joutuu jäämään koululle, yhden aikuisen on 
jäätävä hänen kanssaan. 
 
12. Ruokalassa on ulkojalkineiden käyttö ehdottomasti kielletty. 
 
Joukkuekuvaus 
 
Aluejoukkueet voivat käydä Salohallissa joukkuekuvauksessa lauantaina klo 10 - 15 välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetuloa Saloon! 
Salon Viesti 


