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Saimaan Muodostelmaluistelijat ry 
 
 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU TULOKKAILLE 

 
 
Saimaan Muodostelmaluistelijat ry (SaiML) kutsuu seurojen tulokasjoukkueet 
muodostelmaluistelun kutsukilpailuun 
 
sunnuntaina 24.3.2019 Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin (Kisakatu 9). 

 
 
Aika Sunnuntaina 24.3.2018, kilpailu alkaen klo 10.00 (ei harjoituksia). Palkintojenjako on 

jäällä kilpailun jälkeen noin klo 14.00.  
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin ilmoittautuneiden joukkueiden 
määrän mukaisesti. Lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 
 
Sarjat Tulokkaat  vapaaohjelman kesto 2 min 30 s +- 10 s. 
 
 Joukkueet jaetaan 1 – 3 ryhmään arpomalla.  
 
 Järjestävä seura varaa oikeuden muuttaa ryhmien määrää ilmoittautuneiden 

joukkueiden mukaisesti. Ryhmät ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
 
Kilpailusäännöt 

 
Kilpailuissa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. Tulokkailla on 
muodostelmaluistelun pistearviointi (mupi).  

 
 
Kilpailualue Luistelualueen koko on 60 x 28 m. 
 
 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta-aika ja -paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

 
Ilmoittautuminen tehdään tämän kutsun liitteenä olevalla erillisellä lomakkeella. Se on 
lähettävä viimeistään keskiviikkona 20.2.2019 klo 20.00 sähköpostitse osoitteeseen 
kilpailut@saiml.fi. Viestin otsikkokenttään on merkittävä: Ilmoittautuminen / Seura / 
Joukkue. 
 
Kilpailuun otetaan mukaan järjestävän seuran kahden tulokasjoukkueen lisäksi 22 
joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistamme kilpailuun mahtumisen viikon 
sisällä seuran ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 10, 
joudumme perumaan kilpailut kustannussyistä. 

mailto:kilpailut@saiml.fi


 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ovat 
voimassa. 

 
 
Ilmoittautumismaksut 

 
Ilmoittautumismaksu on 100 €/joukkue. 
 
Ilmoittautumismaksu on maksettava Saimaan Muodostelmaluistelijat ry:n (SaiML) 
tilille EKOP FI44 5620 0920 3240 67 viimeistään 8.3.2019. Maksun viestikenttään 
merkitään: Seura / Joukkue / ilmoittautuminen 
 
Jälki-ilmoittautumisaika on 25.2.2019 klo 20.00 saakka. Jälki-ilmoittautumisesta 
peritään kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 

 
 
Musiikki Kilpailumusiikki toistetaan mp3-tiedostoista. Musiikkitiedosto tulee toimittaa 

kilpailunjärjestäjälle sähköpostitse 28.2.2019 mennessä osoitteeseen 
kilpailumusiikit@saiml.fi. Tiedosto tulee nimetä joukkue_musiikin kesto. 

 
Joukkueen mukana tulee olla kilpailumusiikki myös CD-levyllä, (CD-R -tyyppinen 
levy, ei CD-RW) jota käytetään varajärjestelmänä. Levyn tulee olla hyvässä kunnossa 
ja siihen pitää olla merkittynä joukkueen nimi, sarja ja musiikin kesto. 

 
 
Suunniteltu ohjelma -lomake   

 
Suunniteltu ohjelma -lomake (kilpailukutsun liitteenä) tulee lähettää sähköpostitse 
28.2.2019 mennessä osoitteeseen saiml@saiml.fi. Viestin otsikkokenttään merkitään: 
Seura / Joukkue. 

 
 
Joukkue-esittely 

 
Sähköisten kilpailusivujen joukkue-esittelyyn tulevat tiedot sekä valokuvan  
joukkueesta (.jpg tiedostona) pyydämme lähettämään 28.2.2019 mennessä 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://www.saiml.fi/ilmoitus-kisasivuille 

 
 
Tuomarit  Kilpailun tuomareina toimivat Katri Heikkinen (YT+T), Katri Aalto (T), Anna Poranen 

(T), Sini Pyörälä (RAI). Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten 
mukaisesti ja ne laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin Sputnik-ravintolassa. Hinta on alle 12-

vuotiaille 8,50 € ja yli 12-vuotiaille 10 €. 
 
Ravintola Sputnik tarjoaa kisalounaaksi maistuvan salaattibuffetin, hunajaista 
broilerikastiketta, kasviskastiketta ja riisiä. Ruoka on laktoositon, gluteeniton eikä 
sisällä kananmunaa. Ateriaan kuuluu lisäksi leivät, levitteet ja juomaksi maito, vesi tai 
mehu. 
 
Ruokatilaus tehdään oheisen linkin kautta 28.2.2019 mennessä: 
https://goo.gl/Y5quLk 
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Tilattujen ruokien tulee olla maksettuna seuran tilillä EKOP FI44 5620 0920 3240 67 
8.3.2019 mennessä. Maksun viestikenttään merkitään Joukkue / Seura sekä 
tilattujen annosten määrät. 
 
Ruokailu toteutuu, mikäli ilmoittautuneita ruokailijoita on 200 henkeä.  
Lisätietoja ruokalusta saa osoitteesta ruokailu@saiml.fi 
 
Ulkopuolelta tilattujen ravintolaruokien nauttiminen hallin tiloissa ei ole sallittua. 

 
 
Pukukopit Joukkueille on varattu 6 pukukoppia, joista pukukopit 5 ja 6 sijaitsevat päähallin 

takana harjoitushallissa (2-halli). Harjoitushallin ja päähallin välillä siirtyminen 
tapahtuu ulkokautta mattoa pitkin. 

 
 
Kilpailun nettisivut 

 
Kilpaillun nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.saiml.fi/kilpailu-2019-03 

 
 
Kilpailun johto 

 
Kilpailunjohtajat  Katja Nissinen, puh 040 576 5643, (arkena klo 17 jälkeen) 

Petra Lattunen-Repo, puh 040 767 8759 
 
sähköposti saiml.ml@saiml.fi 

 
Kilpailusihteerit Joanna Rahko, puh 040 773 8913 

Hannele Nousiainen, puh 041 431 6104 
 
sähköposti kilpailut@saiml.fi 

 
 
 
 
 

TERVETULOA LAPPEENRANTAAN! 
 

Saimaan Muodostelmaluistelijat ry 
 
 
 
 
LIITTEET Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelma –lomake 
 
JAKELU STLL, EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JoKa, JTL, JyTLS, Kaari, KeMu, KK, KKJT, 

KTK, KuLS, LTL, MerTa, MTK, OLK, ParSport, PoriTa, PTL, RauTL, RJT, RoiTa, 
SaiML, SalPa, SeiTL, TapTL, TRT, TTK, UpTL, WATS, VG-62.  
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