
Järjestäjä: LiveSports Promotions Oy & Snowcross Finland Ry
Päivämäärä: 22.-23.4.2022
Paikka: Himos Ski Resort, Länsikeskuksentie 11, 42100 Jämsä, Finland

TERVETULOA SNOWCROSS SUPER LEAGUEN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILUUN!

Himoksen rinnekeskus täyttyy keväisestä tunnelmasta ja iloisista ihmisistä. Kisapaikalla on
luvassa vauhdikasta menoa ja radalla tullaan näkemään todella tiukkaa vääntöä mitalisijoista,
kun huippuunsa viritetyt kelkat ja kuskit ottavat mittaa toisistaan. Lauantai-ilta huipentuu
aikuisten After Partyihin. Toivotamme kaikki teidät lämpimästi tervetulleiksi!

YLEISÖALUEET AUKEAVAT PERJANTAINA KLO 14.30 JA LAUANTAINA KLO 9.30
Sisäänpääsy ainoastaan rannekkeilla 
Ennakkoliput vaihdetaan rannekkeisiin, jotka oikeuttavat pääsyn tapahtuma- ja varikkoalueelle.
Myös viereinen lippusiimalla merkitty iso parkkipaikka on tapahtuma-aluetta. 

Alle 10-vuotiaat pääsevät yleisöalueelle ilman ranneketta, sekä lipun ostaneen pyörätuoli- tai
näkövammaisen saattaja (1 hlö). VIP-alueelle on lisäksi esitettävä erillinen passi, johon on rei’itetty
se oikeuttaako passi alueelle pe vai la vai molempina päivinä. 

LIPUNMYYNTI
Ennakkoon lipun voit ostaa: https://www.snowcross.fi/himos/ 

VIP-passin sisältö ja ennakkomyynti:
https://www.snowcross.fi/vip

Lippuja myydään tapahtuma-alueen portilla. Maksutapoina pankkikortti/käteinen.

MITÄ ALUEELLE SAA TUODA
Yleisö- sekä varikkoalueelle katsojat saavat tuoda
‐        Avaamattomat vesipullot
‐        Lastenruokaa sekä erityisruokavalion edellyttämiä ruokia 
‐        Retkijakkarat
‐        Lemmikkieläimet talutushihnassa. Lemmikkieläimen kanssa on hyvä asettua    y  
 yleisöalueella sopivan etäisyyden päähän muista henkilöistä.

Alkoholijuomien tuominen alueelle on kielletty

Turvatarkastuksessa reput/laukut tarkastetaan mm. alkoholijuomien vuoksi. 

Häiriötä aiheuttavan henkilön poistaminen alueelta
Henkilö, joka aiheuttaa häiriötä tai on esimerkiksi liian kovan päihtymyksen vuoksi riski itselleen
tai muille katsojille, poistetaan yleisöalueelta sekä hän menettää rannekkeensa.

https://www.snowcross.fi/vip


TERVEYSTURVALLISUUS TAPAHTUMASSA
• Mikäli olet sairaana, on sinun itsesi ja muiden edun mukaista jäädä kotiin odottamaan
paranemista ja noudattaa alueellisia terveydenhuollon ohjeistuksia
• Kilpailupaikalla huolehdi hyvästä käsihygieniasta

• Suosittelemme sisätiloissa maskin käyttöä
• Suosittelemme pitämään riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin
• Noudata hyvää yskimishygieniaa (https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-
vaccinations/diseases-and-disease-control/hand-washing-and-coughing)

ENSIAPU
Yleisöä palvelee Suomen Punaisen Ristin ensiapupäivystys. Heidät tunnistaa punaisella ristillä
merkitystä vaatetuksesta. Tarvittaessa ensiapupäivystykseen saa yhteyden tapahtuman
toimitsijoiden tai järjestyksenvalvojien avulla. 

RAVINTOLAT
Tapahtuma-alueen kartasta löydät Super League Barin, joka palvelee yleisöä ja VIP-vieraita.

Länsirinteiden alueella palvelee HimosBistro:
https://himos.fi/rinnepalvelut/rinneravintolat/himos-bistro/

Lähialueella ravintola Tupa:
https://himoslomat.fi/tupa-kitchen-bar/

Edellisten lisäksi janoisia palvelee myös Pub Mono:
https://himoslomat.fi/ravintolat/mono-pub/

AFTER PARTYT
Perjantaina 22.3.2022 HimosAreenan valloittaa ”JOKU PAIKALLINEN BÄNDI”. Areena aukeaa
yleisölle klo 22. Liput voit ostaa ennakkoon:
https://himosareena.fi/ohjelmisto/joku-paikallinen-bandi-himos-areenalla-22-4-2022/

Lauantaina 23.4.2022 palkintojenjaon jälkeen juhlatunnelmat jatkuvat ravintola Bistrossa aina
kello 23.00 asti, josta jatkoille pääsee RINNE ravintolaan. 
Tapahtuma-alueen anniskelu palvelee yleisöä klo 21.00 saakka.

AIKATAULUT
- Kilpailun aikataulun löydät täältä: https://www.snowcross.fi/himos/

LIVESTREAM
Livestriimi on käynnissä ensimmäisistä alkueristä alkaen. 
Livestriimi on katsottavissa osoitteesta: www.snowcross.fi/livestream

MUUT ASIAT
Hyödyntäkää näkyvyys somepostauksissa tägäämällä Instagramissa kaikkiin
postauksiin@snowcross.fi, jolloin pystymme jakamaan postauksianne kanavamme kautta.
Käyttäkää somepostauksissa myös hashtageja #snowcrossfi ja #snowcrosssuperleague
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