
Hyvät Kisailijat, 
  
Lahen Avoimet pelataan 18.-20.11.2022, mahtavaa saada teidät sankoin joukoin hallille! 
  
 
Halli löytyy osoitteesta Väinämöisentie 6. Sisäänkäynti sisäpihan puolella, viimeinen ovi 
lastauslaiturilla. Julkisivuremontin vuoksi opasteet ovat puutteelliset, mutta ison asfaltoidun 
parkkipaikan perältä löydät meidän logolla varustetun oven.  
  
Kun saavut hallille, käy ilmoittautumassa ja kuittaamassa osallistumismaksu (30 €/hlö/sarja) 
ennen ensimmäistä peliäsi kisatoimistolla. Maksu suoritetaan Mobilepaylla numeroon 92028. 
Mainitsethan kaikkiin viikonlopun aikana tekemiisi Mobilepay maksun viestikenttään, mitä olet 
maksanut, esim. ”viikonlopun kahvilippu” tai ”lounas”  
 
Kentillämme on striimauskamerat, ja kaikki pelit striimataan koko viikonlopun. Ilmoitathan, jos 
tämä ei käy.   
  
Laadittu otteluaikataulu on viitteellinen. Jos päivän ensimmäinen ottelu on merkattu esim. klo 9, 
halliin voi tulla klo 8.30 lähtien, jotta peli saadaan alkamaan klo 9.00 ja saamme päivän 
starttaamaan ajallaan. Toisen kierroksen pelaajien on oltava valmiina tämän esimerkin mukaan klo 
9.30.  
  
Otteluiden etenemisestä päivitämme tietoa wappiin (WhatsApp) ja ottelut etenevät ilmoitetussa 
järjestyksessä (matseissa juokseva numerointi). Esim. ottelu on voitu laittaa alkamaan klo 15, 
mutta pelien mennessä nopeammin, aikataulukin luonnollisesti menee edellä ja saatat päästä 
pelaamaan jo klo 13.30. Olethan siis hereillä aikataulujen suhteen, joista viestimme wapp-ryhmän 
kautta. Peliparista vähintään toinen liitetään ryhmään ja hän ystävällisesti välittää tietoa 
tiimikaverille. 
  
Lämmittelyaika kentällä 4 minuuttia, kentän ulkopuolella rajaton, näin takaamme aikataulussa 
pysymisen ja päivän viimeisten matsien inhimillisen peliajan. 
  
Pelisysteemi on paras kolmesta, golden point ja mahdollinen kolmas erä pelataan 10 tiebreak, 
välierissä ja mitalipeleissä mahdollinen kolmas on normaali erä. 
Golden point = Gamen ollessa tilanteessa 40 - 40 vastaanottaja päättää kumpi ottaa syötön 
vastaan ja sillä ratkaistaan game. 
  
 Viikonlopun hemmottelu menu (63240 mobilepay numeroon syömisten maksut) 
  

 Koko viikonlopun voimassa oleva pulla-kahvi-lipun hinta on 5€, kahvi 10€ (suosimme 
pullansyöjiä) 

 
 Pulla-kahvi 1€, Kahvi 2€ 

 
 Kisamaggaraakin on tarjolla hintaa 1,90€ ( pe  ilta ja la ip-ilta) 

 
 Hallilta löytyy virvoitusjuoma-automaatti (kortti, Mobilepay, käteinen) sekä TEHO-sport 

tuotteita 



 
 Lauantaina ja sunnuntaina hallilla on myynnissä lohikeittoa klo 12-15 tai niin kauan kuin 

ruokaa riittää, hintaan 6€/hlö 
 

Parhaan pelikunnon takaa HIEROJA Jösö Mäkipää 
 
  
10 min – 10 € 
20 min – 15 € 
30 min – 20 € 
40 min – 30 € 
50 min – 35 € 
60 min – 40 € 
  
Hierontateltan luona varauskalenteri, mistä näet reaaliaikaisen tilanteen ja voit varata 
ajan itsellesi!  Voit myös ennakoida ja varata ajan puhelimitse ennen kisoja p. 050 491 
8039. 

  
   
Ei muuta kuin pelipallot ilmaan ja mahtavaa turnausta kaikille! 
  
  
 
Lämpimin terveisin  
  
sisko ja sen veli 
Mikko 044 333 0133 
Maija 040 744 9526 
Väinämöisentie 6, Lahti 

 

 

  


