
 
 

2023 CARHA jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen joukkueiden tietoesite 
19–26 maaliskuuta 2023 – Richmond, Brittiläisen Kolumbian provinssi 

 
Yleistä 

 
• Majoitushotelli on Sheraton Vancouver Airport Hotel. CARHA jääkiekon 

maailmanmestaruuskilpailujen pääkonttori sijaitsee Elmbridge Roomissa ja Athletes Village sijaitsee 
Britannia Ballroomissa. 

• Kaikkien joukkueiden on ilmoittautuduttava ja rekisteröidyttävä pääkonttorilla saavuttuaan paikalle. 
Rekisteröitymispiste on avoinna 18maaliskuuta klo 16.00–20.00 ja 19 maaliskuuta klo 10.00–20.00. 

• Kaikki maksamattomat kulut on maksettava ennen saapumista tai viimeistään 
rekisteröitymispisteellä 

• Kaikkien pelaajien odotetaan antavan hotellille luottokorttinsa tiedot kattamaan vahinkotilanteet ja 
palvelut (esim. huonepalvelun käytön). Näitä palveluita ei voi käyttää ilman luottokorttia 

• Pelaajat ja osallistujat tiedostavat, että kaikki Tapahtuman aikana otetut valokuvat ja videotallenteet 
ovat CARHA jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen omaisuutta, ja edellä mainitun kumppanit 
saattavat käyttää näitä kuvia ja videoita verkossa, sosiaalisessa mediassa ja/tai missä tahansa 
muussa CARHA jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen tai sen kumppanin 
markkinointimateriaalissa 

• Ottelussa käytetään koko viikon ajan tekstiviestipalvelua tärkeistä asioista tiedottamiseen. 
Pyydämme kaikkia joukkueiden edustajia ja vaihtojoukkueiden edustajia tilaamaan tämän palvelun. 
Lisätietoja palvelun tilaamisesta annetaan myöhemmin. 

• Päiväkohtainen suunnitelma aktiviteeteista, kiertoajeluista ja viihteestä on saatavilla osoitteessa 
www.carhahockeyworldcup.ca 

• Joukkueet, jotka osalllistuvat mestaruuspeleihin, voivat halutessaan vaihtaa palkintonsa eri kokoon 
pääkonttorilla sunnuntaina 26maaliskuuta klo 9.00–12.00 

• Voit ostaa CARHA jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen tapahtumatuotteita Athletes Villagen 
ulkopuolella. Aukioloajat ovat 18 maaliskuuta klo 13.00–20.00, 20 – 22 maaliskuuta klo 10.00–
20.00, 23 maaliskuuta klo 10.00–16.00 ja 24 maaliskuuta klo 10.00–20.00. Tapahtumatuotteet ovat 
saatavilla myös alku- ja loppuseremonian sekä Feature Game -oheispelin yhteydessä. 

• Pyydämme kaikkia pelaajia edustamaan itseään ammattimaisesti ja ystävällisesti koko viikon ajan. 
Jos ottelun järjestäjäkomitea pitää pelaajan käytöstä epäsopivana, on huomattava, että kyseinen 
pelaaja voidaan poistaa ottelusta ilman mahdollisuutta rahojen palautukseen. Päätös tehdään 
yksinomaisesti ottelun järjestäjäkomitean toimesta 

 
Tärkeitä huomautuksia 

 
• Kaikille joukkueille jaetaan tervetuliaispaketti (se löytyy kunkin joukkueen edustajan 

hotellihuoneesta). Tässä paketissa on tervetuliaislahja – maajerseypaidat ja mainospyyhkeet. 
Pyydämme kaikkia pelaajia ja vieraita pukemaan nämä jerseyt ylleen ja tuomaan pyyhkeet 
mukanaan alkuseremonian Athletes March -tapahtumaa varten! 

• Tervetuliaispaketin mukana tulevaa virallista CARHA jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen 
avainnauhaa on pidettävä kaikkina aikoina, jotta pelaaja tai vieras saa pääsyn bussikuljetuksiin 
tai voi osallistua sosiaalisiin tapahtumiin ja mihin tahansa CARHA jääkiekon 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
maailmanmestaruuskilpailujen aktiviteetteihin. Avainnauhan toisella puolella näet QR-koodin, 
jolla saat ilmaisen pääsyn Richmond Olympic Experience -kokemukseen. Suosittelemme 
osallistumista lämpimästi! 

• Avainnauhaan on kiinnitetty kaksi juomalipuketta, jotka oikeuttavat oluen tai viinin 
ostamiseen. Juomalipukkeet voi vaihtaa juomiksi vain Richmond Olympic Oval -areenalla 
sunnuntaina 19 maaliskuuta pidettävässä alkuseremoniassa. 
 

• Avainnauhoihin on kiinnitetty myös kaksi sinistä "kierroksen ostamis" -olutlipuketta, jotka ovat 
vaihdettavissa vain Sheraton- ja Hilton-hotelleilla, ennen kuin Athletes March -tapahtuma 
alkaa sunnuntaina 19 maaliskuuta. Muistathan tuoda kaikki neljä juomalipuketta mukaasi 
alkuseremonian tapahtumiin.  

• Jos olet ostanut lipun alku- tai loppuseremoniaan paikallisena pelaajana, tästä on tieto 
avainnauhallasi tarran muodossa. Ympyrä = alkuseremoniat ja tähti = loppuseremoniat. 

• Kaikilta areenoilta löytyvät pelin jälkeiset kokoontumispaikat! Suosittelemme Stanley’s Sports Bar & 
Grilliä ja CARHA Hockey Player’s Pubia Richmond Ice Centre- ja Richmond Olympic Oval -areenoiden 
luona. 

• Kaikki joukkueet saavat tervetuliaispaketeissaan Molson Passportit. Tapahtuman pääsponsorina 
Molson Passport tarjoaa upeita tarjouksia ja ruokalistan erikoisuuksia koko viikon ajan. 
Ravintoloiden tiedot löytyvät Passportista 

• Vuokra-autoista kiinnostuneet voivat vierailla seuraavalla sivustolla 
https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Fysioterapian tai hammaslääkäreiden palveluita tarvitsevat voivat vierailla seuraavalla sivustolla: 
PROCARE Health & Wellness – Nicole Tai https://www.procarebc.com/ sekä Clear Dental – Dr. 
Chang https://www.cleardental.ca/# 

• Älä laita mitään roikkumaan hotellihuoneen sprinkleristä, sillä tämä voi aiheuttaa merkittävää 
vahinkoa. Alla oleva symboli tarkoittaa, ettei kyseiseen esineeseen tai kiintohuonekaluun saa 
ripustaa mitään: 
 

 
 

Tietoja jään ulkopuolisista aktiviteeteista 
 
• Athletes Village sijaitsee Britannia Ballroomissa Sheraton Vancouver -lentokenttähotellissa ja on 

avoinna maanantaista 20 maaliskuuta perjantaihin 24 maaliskuuta klo 11:stä puoleenyöhön. 
Ruokailut, juomat ja viihde jokaisena päivänä! 

• Alkuseremoniat alkavat klo 15.30 Sheraton- ja Hilton-hotelleilla. River Rock- ja Radisson-hotelleissa 
yöpyvät osallistujat saavat bussikuljetuksen alkuseremoniaan ja takaisin hotellille. Executive- ja 
Marriott-hotellien yöpyjien on käveltävä Sheraton- ja Hilton-hotelleille. Athletes March alkaa 
hotellilta ja päätyy Richmond Olympic Oval -areenalle. Muistathan pukea ylle 
tervetuliaisjerseypaitasi ja ottaa mukaan mainospyyhkeesi tätä tapahtumaa varten. 

https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/
https://www.procarebc.com/
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• Loppuseremoniat pidetään lauantaina 25 maaliskuuta klo 18.00 Richmond Olympic Oval -areenalla. 

Kaikki osallistujat saavat bussikuljetuksen Oval-areenalle hotelliltaan tätä päivällis- ja juhlatilaisuutta 
varten. 

• Canucks-peliin torstaina 23 maaliskuuta lähteville järjestetään kuljetus Sheraton-hotellilta. 
Saavuthan ajoissa klo 14.00 alkavaa tailgating-alkujuhlaa varten. Bussit lähtevät kohti pelejä klo 
17.30. Muistathan pukea ylle tervetuliaisjerseypaitasi tätä tapahtumaa varten. 

• Feature Game -oheispeli pelataan perjantaina 24 maaliskuuta klo 19.00 Minoru-areenalla. Ilmainen 
bussikuljetus peliin lähtee Sheraton-hotellilta klo 18.00. Muista ilmoittautua mukaan etukäteen. 

• Lukuisia kiertoajeluita on saatavilla: Lulu Island Winery -kiertoajelut, ostosmatkat Cyclone Taylor -
ostoskeskuksessa  
 

• Urheilu- (Hockey Store -jääkiekkokauppa) ja McArthur Glen Designer -Outlet-myymälät, 
päivämatkoja Whistler- and Victoria-kuntiin, kalastusretkiä ja paljon muuta! Lisätietoja voit lukea 
sivustolla www.carhahockeyworldcup.ca/tours  tai ottamalla yhteyttä tours@carhahockey.ca 

 
Tietoa kuljetuksista 

 
• Kuljetus Vancouverin lentokentälle ja takaisin tarjotaan kunkin joukkueen verkkoprofiiliin ladatun 

matkasuunnitelman tietojen mukaisesti. Jos pelaaja/joukkue myöhästyy bussikuljetuksesta, he ovat 
vastuussa oman kuljetuksena järjestämisestä hotellille. Myös ne joukkueet/osallistujat, jotka eivät 
täyttäneet matkasuunnitelmaansa loppuun asti, ovat vastuussa oman kuljetuksensa järjestämisestä 

• Rekisteröidyt matkustavat osallistujat saavat bussikuljetuksen kaikkiin peleihinsä ja takaisin. 
Bussiaikataulut julkaistaan hotellien auloissa ja laitetaan saataville myös digitaalisesti. Kaikkien 
osallistujien on oltava valmiina hotellinsa aulassa 10 minuuttia ennen suunnitellun kuljetuksen 
lähtöaikaa. Jos pelaaja/joukkue myöhästyy bussikuljetuksesta, he ovat vastuussa oman kuljetuksena 
järjestämisestä areenalle. 

• Paluukuljetus peleistä tarjotaan kiertävässä järjestyksessä – ei aikataulun mukaan. Pelaajat ja vieraat 
voivat palata hotellille millä tahansa satunnaisella tai kiertävällä bussilla, kun se saapuu areenalle. 

• Satunnainen bussi on pelaajien ja vieraiden käytössä ottelun aikana kulkien lähellä lentokenttää 
sijaitsevilta hotelleilta kohti Athlete's Villagea. Bussissa on merkintä ATHLETES VILLAGE. Toinen 
satunnainen bussi kulkee ottelun ajan hotelleilta areenoille. Tällä bussilla on merkintä ARENAS. 

 
Tietoa jäällä pelaamisesta 

 
• Kaikki ottelupelit pelataan Richmond Ice Centre- ja Richmond Olympic Oval -areenoilla 

lukuunottamatta Feature Game -oheispeliä, joka pelataan Minoru-areenalla 
• Kullakin areenalla on oma ottelutoimisto kysymyksiä ja huolenaiheita varten 
• Kaikkien pelaajien on näytettävä virallinen kuvallinen henkilötodistus (passi tai ajokortti) ottelun 

järjestäjäkomitealle pelaajan iän tai henkilöllisyyden vahvistamiseksi 
• Kunkin ottelupelin jälkeen kukin pelilistalle merkitty pelaaja saa pelin jälkeisen virkistyslipukkeen 

(olut/viini/limu), joka on lunastettavissa juomaan vain Athletes Villagessa perjantaina 24 
maaliskuuta ennen keskiyötä 

• Viimeisimmät peliaikataulu ja -tilastot ovat saatavilla sivustolla: 
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 

• Viralliset ottelusäännöt ovat nähtävillä sivustolla: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-
rules/ 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/tours
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Tietoa vakuutuksista 
 

• CARHAn jään päällä tapahtuvat onnettomuudet kattava jääkiekko vahinkovakuutus on laajennettu 
koskemaan kaikkia pelaajia ottelupäivien ajaksi 

• Lisätietoa jään päällä tapahtuvista onnettomuuksista voi lukea täällä: 
http://carhahockey.ca/cms/Insurance 

http://carhahockey.ca/cms/Insurance

