Jalgpallihaigla

Saatekiri
MAAVÕISTLUS

Tere, hea jalgpallihaige!
No vot seda kirja andis sul ikka oodata... Ausaltöelda ei uskunudki, et sel
aastal Sulle kirjutada saan. Aga ajad on kiired ja va’ koroona toimetab
omasoodu.
Kuid jutt on tegelikult hästi lühike ja lihtne: Eesti meeste koondis peab 7.
oktoobril oma selle aasta teise mängu kodusel A Le Coq Arenal ja tänu
UEFA otsusele on sel korral tõesti ka publik tribüünidele lubatud. Tõsi küll,
publik peab järgima UEFA ja Terviseameti poolt kehtestatud reegleid, aga
fakt on see, et maavõistlusmäng Leeduga saab toimuma ja ka Sinul on siin
12. mängijana oma osa!
Sinu Jalgpallihaigla

Eesti-Leedu maavõistluse info
Pealtvaatajatele väljastatakse kuni 1400 piletit, ülejäänud kohad täidavad
mängijad, koondiste personal, kohtunikud, ajakirjanikud ja korraldajad.
Piletimüük toimub ainult interneti teel ja iga pilet on isikustatud – nii on
võimalik koroonaviiruse leviku korral staadionil viibinuid teavitada. Ühel inimesel
on võimalik osta kaks piletit. Pealtvaatajatel palutakse võtta kaasa isikut
tõendav dokument.
Staadionile on võimalik tulla nendel, kes ei ole viimase 14 päeva jooksul andnud
positiivset koroonaviiruse proovi. Koju peavad jääma need, kellel on viimase 10
päeva jooksul olnud mõni koroonaviirusele viitav sümptom, näiteks palavik,
kurguvalu, köha või nohu, samuti maitse- või lõhnataju kaotus. Jalgpallisõber
peab koju jääma ka siis, kui on viimase 10 päeva jooksul puutunud kokku
inimesega, kellel on diagnoositud või kahtlustatakse koroonaviirust.
Pealtvaatajad peavad kandma näomaski ja hoidma teistega distantsi.
Staadionil on käte desinfitseerimise vahendid, näomask tuleb igal inimesel
endal kaasa võtta. Keelatud on ruuporite ja pasunate kasutamine. A. Le Coq
Arena ühiskasutatavaid pindu desinfitseeritakse enne mängu, mängu ajal ja
pärast mängu.
Pealtvaatajate istumine toimub tavapärasest erinevalt: kõrvuti on maksimaalselt
kaks inimest, seejärel on mõlemal pool neli tühja istet ja siis taas kaks
pealtvaatajatele mõeldud istet. Külastajate hajutamiseks avatakse tavapärasest
rohkem sissepääse.
Jalgpalliliidu poolt on edastatud tungiv palve, et pileti ostnud püsiksid
tribüünidel omadel kohtadel.

Piletiinfo Jalgpallihaigla liikmetele
Piletihind Eesti-Leedu maavõistluseks on Lõunatribüünil 13 eurot,
sooduspilet 11 eurot.
Piletid Eesti-Leedu maavõistlusmängule tulevad müüki Piletilevis
(piletilevi.ee) esmaspäeval, 5.oktoobril kell 14:00. Kell 14:00-23:59 on
Piletilevi süsteemis Lõunatribüüni alumine osa (nn fännisektor)
broneeritud Jalgpallihaiglale ja teistele fännirühmitustele.
Koroonameetmetest lähtuvalt on selle tribüüniosa mahutavus kahanenud
umbes 200-250 kohani, ehk piletikoguseni, mille Jalgpallihaigla mänguks
Leedu vastu tavaolukorras rahulikult maha müüks.
Seega tasub esmaspäeval olla ajavahemikus kella kahest kuni keskööni
võrdlemisi ärgas. Isikustatud pileteid saab ühe ostuga osta 2 tk. Piletit
Lõunatribüünile ostes tuleb Jalgpallihaigla liikmel sel ajavahemikul sisestada
ostukeskkonda kood: KALEVIPOEG
Koodi sisestades tuleb tähelepanu pöörata sellele, et tähed tuleb sisestada
SUURTÄHTEDENA. Ühtlasi oleks tore kui piletiostjal oleks tasunud ka
Jalgpallihaigla 2020. aasta liikmemaksu. Kui liikmemaks tasumata, siis
oleks kena kui see ikkagi tasutud saaks. Aastane liikmetasu on 10 eurot,
noorliikmel 3 eurot. Pangarekvisiidid on jätkuvalt:
MTÜ Jalgpallihaigla
EE692200221019232745 – Swedbank
EE697700771000728459 – LHV
Selgitusse:
„2020. aasta liikmemaks [NIMI]“

KKK
Ma unustasin maski koju, kas ma saan seda staadionilt osta?
Jah, Jalgpalliliit on varunud kohapealseks müügiks maske, ent palub
mängulesaabujatel end siiski eelnevalt maskidega varustada.
Kas õlut ikka müüakse?
Müüakse. Aga seda ilmselt hinnaga, mille kõrval ka Raekoja platsi
õllemüüjad punastavad.
Unustasin oma isikuttõendava dokumendi maha. Mis nüüd saab?
Ausalt. Meie kah ei tea...
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