Juniorijoukkueiden ottelut:
A-juniorit: Kaikki ottelut pääsääntöisesti Tapiolan Urheiluhalli ja tarvittaessa Esport Arena.
B-juniorit: Runkosarja ja puolivälierät Esport Arena, välierät ja finaalit Tapiolan Urheiluhalli.
C1 ja C2-juniorit: Runkosarja, puoli -ja välierät Esport Arena, sekä finaalit Tapiolan Urheiluhalli.

Esport Arena
Esport Arenalla ottelut pelataan kentällä 8. Pelikenttä on pituudeltaan 40 x 20 metriä ja
katsomokapasiteetti on 120 henkilöä, sekä lisäkatsomolla kapasiteetti on nostettavissa 170
henkilöön. Pukuhuoneina käytetään pääsääntöisesti 2.kerroksen pukuhuoneita 5 ja 6, joista
pukuhuone numero 6 on sisustettu Oilers materiaalilla. Äänentoistoa varten seuralla on kaiutin,
jonka Esport Arenan valvojat asettavat valmiiksi otteluvarauksen alkaessa.
Jokaiseen otteluun tulee tehdä kolmen tunnin otteluvaraus, joka sisältää 30 min lämmittely /
esittelyaikaa, 120min peliaikaa ja 30min mahdolliseen jatkoaikaan -ja/tai rangaistuslaukauksiin.
Ottelut viikonloppuisin / pyhäpäivänä
Viikonloppuisin / pyhäpäivänä voidaan pelata kolme ottelua päivässä aikavälillä klo 12.30, 15.30 ja
18.30. Varaukset otteluille tehdään seuraavalle aikavälille:
• 12.00 – 15.00 (peli 12.30)
• 15.00 – 18.00 (peli 15.30)
• 18.00 – 21.00 (peli 18.30)
Mikäli samana päivän pelataan useampi seuran ottelu, on vanhemmalla ikäluokalla oikeus valita
aikataulu ensimmäisenä, jos muiden otteluiden siirto aikaisemmalle / vanhemmalla kellonajalle on
sillä hetkellä vielä mahdollista.
Ottelut arkipäivänä
Otteluiden pelaamista arkipäivänä emme suosittele, mutta tarvittaessa arkipäivänä voidaan pelata
yksi ottelu päivässä klo 18.30 alkaen. Varaus ottelulle tehdään klo 18.00 – 21.00.
Mikäli samalle päivälle on useammalla joukkueella ottelutarve, on vanhemmalla ikäluokalla oikeus
ottaa pelipäivä käyttöön, jos nuoremman joukkueen ottelusiirto on sillä hetkellä vielä mahdollista.
Varaukset ja lisätiedot
Kaikki otteluvaraukset tehdään Esport Arenan tapahtumapäällikön kautta. Otteluvarauksen
yhteydessä tulee varata myös pukuhuoneet, äänentoisto, sekä mahdollinen lisäkatsomo.
Ben Pallas
ben.pallas@esport.fi
044 770 3208
Esport Arena tapahtumapäällikkö
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Tapiolan Urheiluhalli
Tapiolan Urheiluhalli on pituudeltaan 40 x 20 metriä, alustana parketti ja katsomokapasiteetti on 1
000 henkilöä. Pukuhuoneita hallilta löytyy neljä, joista yksi on sisustettu Oilers materiaalilla.
Äänentoisto on valmiiksi asennettuna hallissa.
Jokaiseen otteluun tulee tehdä kolmen tunnin otteluvaraus, joka sisältää 30 min lämmittely /
esittelyaikaa, 120min peliaikaa ja 30min mahdolliseen jatkoaikaan -ja/tai rangaistuslaukauksiin.
Mikäli ottelussa tulee pelata matolla, tarvitsee asennus ennen ottelua 2 tunnin ja ottelun jälkeen
tunnin lisävarauksen, jolloin kokonaisvaraus on 6 tuntia.
Urheiluhallilla on paljon eri lajien ja seurojen kilpailuvarauksia. Varauksissa ensisijaisena
huomioidaan aikuisten pääsarjat ja 1.divisioona ja tämän jälkeen junioreiden sarjat vanhimmista
ikäluokista alkaen.
Ottelut viikonloppuisin / pyhäpäivänä
Viikonloppuisin / pyhäpäivänä voidaan pelata useampi ottelu päivässä. Otteluiden alkamisaika
määräytyy varauksen pituuden ja muiden kilpailuvarausten mukaan. Mikäli samana päivän pelataan
useampi seuran ottelu, on vanhemmalla ikäluokalla oikeus valita aikataulu ensimmäisenä, jos
muiden otteluiden siirto aikaisemmalle / vanhemmalla kellonajalle on sillä hetkellä vielä
mahdollista.
Ottelut arkipäivänä
Otteluiden pelaamista arkipäivänä emme suosittele, mutta tarvittaessa arkipäivänä voidaan pelata
yksi ottelu päivässä. Mikäli samalle päivälle on useammalla joukkueella ottelutarve, on
vanhemmalla ikäluokalla oikeus ottaa pelipäivä käyttöön, jos nuoremman joukkueen ottelusiirto on
sillä hetkellä vielä mahdollista.
Varaukset ja lisätiedot
Kaikki otteluvaraukset tehdään Esport Oilersin toiminnanjohtajan kautta.
Jouni Vehkaoja
Toiminnanjohtaja
050-5432992
jouni.vehkaoja@esport.fi
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