TERVETULOA VANTAA CUPIIN!
Olemme innoissamme, että olette osa vuoden päätapahtumaamme. VantaaCup on meille rakas
turnaus, jonka toivottavasti aistitte myös järjestelyistä!
Turnauksen aikana viestimme turnauksen sivujen (vantaacup.fi) sekä sosiaalisen median tiliemme
(FB, Twitter, IG) kautta. Sivuilta löydätte tärkeimmät puhelinnumerot, tulospalvelun ja
otteluohjelmat.
Jokainen joukkue saa ilmoittautumisen yhteydessä infopaketin, joka sisältää:
- Ruokalipukkeet (mikäli joukkue on niitä tilannut)
- Info-kirje
- MVP-palkinnot
- 5v5-sarjojen joukkueilla osallistujamitalit
Vuosi 2020 on monella tapaa poikkeuksellinen, ja tämä näkyy myös VantaaCupin järjestelyissä.
Noudatattehan erityisen tarkasti Covid-19-tilanteen vuoksi tehtyjä erityisjärjestelyjä ja ohjeistuksia.
Haluamme toivottaa kaikille upeaa turnausta sekä onnea ja onnistumisia peleihin!
Tärkeimmät yhteystiedot
KILPAILUASIAT, TULOSPALVELU, SÄÄNNÖT, SARJAT, PELITAVAT:
Kilpailutoimiston tavoittaa numerosta +358408711104
KENTTÄTOIMISTOT
Myyrmäen Stadion ja Myyrmäki-Halli: +358408711103
Hissikeskus-kenttä (Myyrmäki UT TN): +358408716368
Aktia Areena (Vantaankoski TN): +358408716365
RUOKAILUIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TURNAUKSEN AIKANA: +358407336481
MUUT ASIAT ja 24H PÄIVYSTYS TURNAUKSEN AJAN: +358407336481
LÖYTÖTAVARAT: vjs@vjs.fi
Covid-19-pandemian huomioiminen VantaaCupissa
VantaaCup noudattaa Valtioneuvoston, AVI:n ja THL:n ohjeistuksia turvallisen tapahtuman
takaamiseksi kaikille osallistujille pelaajista ja joukkuetaustoista katsojiin ja turnauksen
vapaaehtoisiin. Lisäksi huomioidaan Palloliiton ohjeistus turnausten järjestämisestä.
Järjestäjät valvovat järjestelyiden toteutumista. Osallistuvat joukkueet vastaavat itse oman
joukkueensa jäsenten käsienpesusta tai käsien desinfioinnista ennen ja jälkeen otteluiden.
Pelipallot desinfioidaan otteluiden välillä.
Kentillä ja muissa tapahtumapaikoissa muistutamme hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä sekä
ohjeistamme pesemään käsiä ja yskimään sekä niistämään turvallisesti. Tapahtumapaikkojen

yleiseen siisteyteen ja pintojen desinfiointiin kiinnitämme erityistä huomiota, samoin kuin
vapaaehtoistoimijoiden yleiseen hygieniaan. Kioskeissa ja wc-tiloissa on tarjolla käsidesiä.
Edellytämme osallistuvilta joukkueilta:


Yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron ilmoittamista turnausjohtajalle koronatiedotusta
varten (turnausjohtaja Kim Ekroos, p. 040 733 6481)
o Muodostamme yhteyshenkilöistä väliaikaisen Whatsapp-ryhmän, jolle tiedotetaan
pikaista viestintää vaativista asioista turnauksen aikana








Yleisten ohjeistusten noudattamista
Turhien kontaktien välttämistä
Liikkumista, majoittumista ja ruokailua vain oman joukkueen kanssa
Oman toiminnan rekisteröintiä niin, että tarvittaessa joukkue voi antaa turnausjärjestäjälle
riittävät tiedot joukkueen toiminnasta turnauksen aikana, jotta mahdolliset tartuntaketjut
saadaan jäljitettyä
Jos turnaukseen osallistuvalla pelaajalla tai joukkueen toimihenkilöllä on pieniäkin oireita
ennen turnaukseen lähtöä, ei hän saa osallistua turnaukseen. Turnauksen aikana oireita
tuntevan henkilön tilanteesta tulee heti tiedottaa VantaaCupin turnaustoimistoa ja
turnausjohtajaa.

Pukuhuoneiden käyttö, kokoontuminen ja lämmittely













Kenttäalueilla pukuhuoneet eivät ole yleisessä käytössä, vaan kentälle saavutaan ja
kentältä poistutaan pelivarusteissa. Kenttäalue on varattu ainoastaan joukkueiden
käyttöön; katsojat ohjataan kenttäalueen reunoille (tarkempi ohjeistus alla). Yleisöä ei saa
olla esim. pelikenttien väleissä.
Suihkutarpeesta tulee hyvissä ajoin tiedottaa kenttävastaavaa, jotta suihkut voidaan varata
joukkueen käyttöön. Suihkuun ei välttämättä pääse välittömästi oman ottelun jälkeen.
Myyrmäen Stadionilla tai hallissa pelaavat joukkueet käyttävät omana
kokoontumistilanaan (varusteiden vaihto, palaverit) Stadionin aurinkokatsomoa, joka on
rajattu ainoastaan joukkueiden käyttöön.
Hissikeskuskentällä ja Aktia Areenalla joukkueiden kokoontumistilana toimivat
kenttäalueen päädyt; Hissikeskus-kentällä parakkikoppien viereinen tila, Aktia Areenalla
Ministreet-kentän viereinen tila hallin toisessa päädyssä.
WC-tilat ovat käytössä vessassa käyntiä ja vesipullojen käyttöä varten. Hissikeskuskentällä
EI ole vesipistettä, vaan vesipullojen täyttö tulee hoitaa Myyrmäen stadionin tai Myyrmäkihallin pukuhuonetiloissa (n. 10min kävelymatka). Hissikeskuskentältä löytyy yksi wc-tila,
joka on katsojien ja pelaajien käytössä.
Joukkueiden tulee jättää reilut turvavälit muihin joukkueisiin ja välttää kenttäalueelle tuloa
liian aikaisin. Kenttäalueelta tulee myös poistua mahdollisimman pikaisesti ottelun
päätyttyä.
Lämmittelyt toteutetaan omilla lämmittelyalueilla (tarkempi ohjeistus alla).

Palkintojenjako ja kättelyt




Otteluiden yhteydessä vastustajaa ei kätellä eikä turnauksessa järjestetä yleisiä
palkintojenjakotilaisuuksia.
Finaalien jälkeen voittajajoukkueen kapteenille luovutetaan pokaali ja finaalin parhaalle
pelaajalle ”Finaalin paras”-palkinto.
Mitalijoukkueiden mitalit annetaan joukkueiden toimihenkilöille, jotka huolehtivat
jakamisesta joukkueen kesken.

Ruokailut
 Ruokailua on porrastettu ja jokaisen joukkueen ruokailuajat tiedotetaan joukkueille
erikseen.
Edellytämme katsojilta ja muilta osallistujilta:






Yleisten ohjeistusten noudattamista
Turhien kontaktien välttämistä
Käsihygienian huolehtimisesta
Kenttäalue on varattu ainoastaan joukkueiden käyttöön; katsojat ohjataan kenttäalueen
reunoille. Yleisöä ei saa olla esim. pelikenttien väleissä.
Pyydämme huomioimaan, että erityisesti hallien yleisömäärää voidaan joutua järjestäjien
toimesta rajaamaan.

Lämmittely- ja kokoontumisalueet sekä katsojien käytössä olevat alueet kentittäin
Myyrmäen Stadion

Myyrmäki-Halli

Hissikeskuskenttä (Myyrmäen UT TN)

Aktia Areena (Vantaankoski TN)

