KILPAILUVAHVISTUS
30.11.2016

Saimaan Muodostelmaluistelijat ry

MUODOSTELMALUISTELUN TULOKKAIDEN 1. KILPAILU (lohko 4)

Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne yllämainittuun kilpailuun
lauantaina 10.12.2016 Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa (Kisakatu 9). Kilpailussa
luistellaan ennakkotiedoista poiketen ainoastaan tulokkaiden sarja.

Arvonta

Kilpailujärjestyksen arvonta suoritetaan Imatran jäähallilla (Spa Areena, Ottelukatu 1, 55420
Imatra) maanantaina 5.12. klo 16.30. Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian
arvonnan jälkeen kilpailujen internetsivulla http://www.saiml.fi/kilpailut/kotikisat-10-12-2016/.

Osallistujat ja aikataulu
Osallistuvat joukkueet ja vahvistettu aikataulu liitteenä. Kilpailut alkavat klo 14.00, kilpailuissa
ei järjestetä harjoituksia. Palkintojenjako noin klo 15.30. Järjestävä seura pidättää oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Kilpailusäännöt ja arviointi
Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2016-2017 Kilpailussa on
muodostelmaluistelun pistearviointi (mupi).

Musiikki

Kilpailussa käytetään CD-soitinta. Kilpailumusiikki tulee olla tallennettu CD-R -tyyppiselle
levylle (ei CD-RW). Kilpailumusiikki pitää toimittaa kahdella levyllä, ensisijaisesti soitettavalla
levyllä sekä varakopiolla. Molempien levyjen tulee olla hyvässä kunnossa ja niihin pitää olla
merkittynä joukkueen nimi, sarja ja musiikin kesto.

Kilpailujen tekninen henkilöstö ja tuomaristo
STLL:n nimeämä tuomaristo on julkaistu tämän vahvistuksen liitteenä. Tuomareiden
matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti.

Jäähalliin saapuminen
Joukkueet saapuvat jäähalliin pääovesta alkaen klo 11.00. Ensimmäinen joukkue pääsee
koppiin klo 13.35.

Pysäköinti

Autoilla ei ole lupa ajaa jäähallin pääovien eteen eikä aidatulle sisäpihalle. Bussit voivat
pysähtyä jäähallin edessä olevalla levikkeellä jättämään luistelijat pois kyydistä varovaisuutta
noudattaen. Pysäköinti on sallittu P-merkillä varustetulla alueella.

Akkreditointi
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan.
Kilpailumusiikit tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä.

Pukukopit

Joukkueille on varattu 4 pukukoppia jäähallirakennuksessa.

Verryttelyalueet
Karttaliitteessä on merkitty verryttelyalue, jota tulee noudattaa.

Kilpailuverryttely ja palkintojenjako
Kilpailussa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua
kilpailuverryttelyyn. Palkintojenjakoon voi osallistua koko joukkue. Mitalit varataan sääntöjen
mukaisen joukkueen maksimikoon (luistelijat + varaluistelijat) mukaisesti.

Käsiohjelma
Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailujen internetsivulla
http://www.saiml.fi/kilpailut/kotikisat-10-12-2016/.

Ruokailu

Joukkueet, jotka ovat ennakkotilanneet ja maksaneet ruokailun, voivat ruokailla jäähallin
Sputnik-ravintolassa ilmoitettuna kellonaikana. Jäähallilla toimii myös seuran kahvio, josta voi
ostaa suolaista ja makeaa syötävää. Kahvioissa käy vain käteinen.

Pääsyliput

Yleisölle on katsomossa numeroimattomat paikat. Lippuja on saatavissa kilpailupäivänä
ovelta alkaen klo 11.00. Lipun hinta aikuisilta 5 €, lapset veloituksetta. Maksuvälineenä
lipunmyynnissä käy ainoastaan käteinen.

Kilpailun johto
Kilpailunjohtajat

Johanna Keronen
Kaisa Kimari
sähköposti

gsm 040 536 4073,
gsm 050 367 6347
saiml.ml@saiml.fi

Kilpailusihteerit

Arja Malm
Tuija Blankenstein
sähköposti

gsm 040 583 8837
gsm 040 721 2241
kilpailut@saiml.fi.
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LIITTEET

Aikataulu ja osallistuvat joukkueet
Tuomaristo
Karttaliite jäähallista
Käytännön ohjeita joukkueille

JAKELU

STLL, ylituomarit, Joka, JTL, KooKoo, PTL, SaiML.

