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Saimaan Muodostelmaluistelijat ry 
 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN TULOKKAIDEN 1. KILPAILU (lohko 4) 
 
 
 
Saapuminen jäähallille 
 

• Hallin ovet ja kisatoimisto aukeavat lauantaina 10.12.2016 klo 11:00.   
• Joukkueiden sisäänkäynti on Kisakadun puoleisesta yläovesta. 
• Pyydämme välittämään tiedoksi etukäteen joukkuetta kuljettavalle linja-autolle sekä 

kannustusjoukoille ettei jäähallin pääovien eteen eikä aidatulle sisäpihalle saa ajaa 
autoilla. Jäähallin edessä olevalle levikkeelle bussit voivat pysähtyä jättämään 
luistelijat pois kyydistä, varovaisuutta noudattaen.  

• Kisatoimistosta saa kulkuluvat, jotka on oltava näkyvillä koko ajan. Kulkulupia 
annetaan yhdelle joukkueelle seuraavasti: valmentajat (max. 2 kpl), huoltajat 
(max. 2 kpl), joukkueenjohtaja (1 kpl) ja kuljettaja. Muut mahdolliset 
joukkueen mukana matkustavat aikuiset maksavat pääsylipun 5 €. 

• Joukkueen edustaja ilmoittaa joukkueen kisatoimistossa. 
• Jokaisella joukkueella on oma lokero kisatoimistossa. 
• CD-levyt jätetään kisatoimistoon ilmoittauduttaessa, myös vara-CD:t. 
• Joukkueilla on nimetyt korit kukkia ja muistamisia varten kisatoimiston 

läheisyydessä. 
 

 
Katsomopaikat 
 

• Joukkueille on varattu omat alueet katsomosta, jotka on merkitty hallikarttaan. 
Yleisöä on pyydetty rauhoittamaan joukkueiden katsomot ja luistelijatapaamiset 
hoidetaan jäähallin ylätasanteilla.  

• Joukkue on velvollinen pitämään katsomo-osansa siistinä ja tarkistamaan, ettei 
katsomoon jää roskia.   

• Ruoan tilaaminen hallille on hygieniasyistä kielletty. 
 

 
Verryttely 
 

• Verryttelypaikka on hallin ns. takasuoralla (ks. kartta). Musiikki ei saa häiritä 
kilpailuja. 

 
 

 
 



Koppiaikataulu 
 

• Pukukoppitilat ovat käytössä aikataulun mukaisesti ja joukkueiden tulee huolehtia, 
ettei koppiaika ylity. 

• Koppihenkilökunta auttaa ja neuvoo koppien edustoilla sekä ohjaa käytännön 
asioissa (jäälle, jäältä pois ja pukukoppeihin). 

• Kulkureitti pukukoppeihin on merkitty hallin opaskarttaan. 
• oman kilpailusuorituksen jälkeen suositellaan jättämään kilpailupuvut soveltuvin 

osin päälle palkintojen jakoa varten. 
 

 
Kilpailusuoritus 
 

• Jään laidalla oleva ylituomarin avustaja päästää joukkueen jäälle. 
• Kilpailussa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua 

kilpailuverryttelyyn vähintään yhdeksi minuutiksi ennen joukkueen nimen 
kuuluttamista. 

• Jäältä poistumiseen joukkue voi käyttää enintään 30 sekuntia. 
 

 
Palkintojenjako 
 

• Palkintojenjako on kilpailun jälkeen jäällä. 
• Järjestäytyminen palkintojenjakoon alkaa heti tulosten selvittyä, josta ilmoitetaan 

kuulutuksella. 
• Joukkueiden kapteenit pitävät joukkueen kylttiä. 
 

 
Ruokailu 
 

• Joukkueet, jotka ovat tilanneet ja maksaneet ruoat ennakkoon ilmoittautuvat 
ruokailuun ravintola Sputnikin ovella. 

• Seuran kahvio on avoinna klo 11-17 ja sieltä saa pientä suolaista ja makeaa 
syötävää juomineen. 

 
 
Ruusut ja lahjat 
 

• Lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. 
• Lahjat voi jättää joukkueittain nimettyihin koreihin kilpailutoimiston vieressä, josta 

järjestäjät toimittavat ne pukukoppeihin. 
 


