
Hei,

Squashin juniorien SM-kilpailut pelataan Merihaan Pallohallissa Helsingissä 30-31.1.2010. 
Tähän viestiin olemme järjestäjien puolesta koonneet hyödyllistä tietoa SM-kilpailujen järjestelyistä.

Tervetuloa!

Juha Sarlund

Kilpailujen johtaja, HSRC

050-353 82 95

--- ENNEN SM-KILPAILUJA ---

PELIAJAT

Pelien aikataulut löytyvät osoitteesta http://www.squash.fi/?p=1895
Peliajat ovat viitteellisiä ja pelaajia pyydetään siksi saapumaan otteluihinsa ajoissa. 

LISENSSI

Jotta juniori voi osallistua SM-kilpailuihin 30.-3.1.1.2010, niin hänellä täytyy olla squashlisenssi ja -vakuutus 
maksettuna.

Lisenssin hankkiminen onnistuu Squashliiton sivuilta: https://lisenssi.slu.fi/elic/view/step1.jsf?b&liitto=10000320. 
Lisäohjeita löytyy: http://www.squash.fi/?p=90

Kun olet maksanut, niin tulosta lisenssimaksusta kuitti ja ota se mukaan kisaan lauantaina.

Huom! Juniorien ei ole mahdollista lunastaa kertalisenssiä kilpailupaikalta!!

SUOJALASIT

Suojalasit kuuluvat junnupelaajien pakollisiin pelivarusteisiin.

Suojalaseja voi ostaa Merihaan pallohallista. Varalla on myös muutamat lainalasit ja voit myös lainata kavereitesi 
laseja.

MERIHAAN PALLOHALLIN LÖYTÄMINEN

Kannattaa etukäteen selvittää, kuinka Merihaan pallohalliin löytää: http://www.meripeli.fi/11. Hakaniemestä on 
lyhyt kävelymatka hallille.

Pallohallin sisäänkäynti sijaitsee meren ja hiilikasan puolella katutason ja kävelykannen välisellä tasolla.

--- SM-KILPAILUJEN AIKANA ---

ILMOITTAUTUMINEN

Pyydämme varaamaan mukaan 15 euron osallistumismaksun mieluiten tasarahana ja kuitin lisenssimaksusta, 
ellei lisenssi jo näy SSqL:n hitaasti päivittyvässä lisenssilistassa.

SM-kisapaidat jaetaan osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä.

http://www.squash.fi/?p=1895
http://www.squash.fi/?p=90
http://www.meripeli.fi/11
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PUKUHUONEET

Pallohallin pukuhuoneet sijaitsevat pohjakerroksessa. Varaa 20 senttiä pukukaapin lukitsemista varten.

KERHOHUONE

HSRC:n kerhohuone sijaitsee kahviotasolla, vasemmalle lähtevän käytävän päässä. Kerhohuoneessa voi 
rauhoittua pelien välissä ja tutustua helsinkiläisen squashin historiaan. Muista pitää kerhohuone siistinä.

PELIPAIKAT

SM-kilpailuissa pelattavat luokat on sijoitettu Merihaan pallohallissa seuraavasti:
P11&T11 – kentät 1&2, 2.krs
P13&T13 – kentät 8&9, 4.krs
Muut ikäluokat kaaviosta, kentät 3-7

SÄÄNNÖT

Squashin säännöt löytyvät osoitteesta http://www.squash.fi/?page_id=266

Pelaajia pyydetään ottamaan huomioon toisensa sekä kentällä että kentän ulkopuolella.

TUOMAROINTI

Ottelun voittaja tuomitsee seuraavan samalla kentällä alkavan ottelun.
Nuorimpien luokassa järjestäjät auttavat tuomaroinnissa.

FANIEN KÄYTTÄYTYMINEN

Faneja pyydetään kannustamaan kaikkia SM-kilpailujen osallistujia.
Haluamme luoda junioreille hyviä hetkiä squashin parissa.

TULOSPALVELU

SM-kilpailujen reaaliaikainen tulospalvelu tapahtuu SSqL:n verkkosivustolla www.squash.fi. Tulospalvelua 
ylläpidetään myös hallin kahviossa.

VIDEOLÄHETYS

Kentiltä 3 ja 4 kuvattavaa videota näytetään reaaliaikaisesti hallin kahviossa.

INTERNET

Merihaan pallohallin asiakkaiden käytössä on Wlan-verkko. Pyydä tunnus hallin kassalta.

RUOKAILU JA VIRVOKKEET

Hallin kahviosta voi ostaa pastalounaan 6,50 euron hintaan. Lisäksi tarjolla on voileipiä, kahvia, virvoitusjuomia 
yms.
Hallin vieressä sijaitsee pieni K-market.

VALOKUVAT

Squashlehden ja HSRC:n valokuvaaja Petteri Repo ottaa valokuvia SM-kilpailuissa. Kuvia julkaistaan verkossa 
ja lehdissä. Jos et halua kuvaasi tai lapsesi kuvaa julkaistavan, pyydämme ilmoittamaan siitä Revolle. 
Julkaistavat kuvat kootaan verkkogalleriaan, jotta niissä esiintyvät pelaajat saavat ne käyttöönsä.

BANKETTI

Banketti järjestetään lauantaina klo 18 hotelli Cumulus Kaisaniemessä (Kaisaniemenkatu 7). 
Hotellissa tarjolla listaruokien lisäksi sporttibuffet hintaan 12,90/henkilö. Buffet-pöydän antimet:
Alkuruoka: Vihreä salaatti, kantarellikeitto
Pääruoka: Kanapasta
Sisältää juomat: Maito, vesi kahvi/tee
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PALKINNOT

Kaikille osallistujille myönnetään kunniakirja osallistumisesta.
Luokkien kolmelle parhaalle jaetaan SM-mitalit.

--- SM-KILPAILUJEN JÄLKEEN ---

Käytä SM-kisapaitaa kilpailujen jälkeen, näyttäen muille, että juniorien squashkulttuuri voi hyvin.

Näytä ylpeästi kunniakirjaasi sukulaisille ja kavereille.

Kerro muille, millaista SM-kilpailuissa oli!


