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MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU TULOKKAILLE 

 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne tulokkaiden kutsukilpailuun 
sunnuntaina 24.3.2019 Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa (Kisakatu 9). 

 
Osallistujat ja aikataulu 

 
Osallistuvat joukkueet ovat:  
 
Sweet Diamonds (JyTLS), Team Kidettes (KeMu), Ice Fascination (KuLS), Team el Rio (LTL), 
Ad Aurum (PTL), Ice Illusions (SaiML), Sweet Illusions (SaiML). 
 
Kilpailu alkaa klo 12:00. Palkintojenjako on jäällä noin klo 13:45, jonka jälkeen järjestetään 
jäädisco klo 14:45 saakka. Tarkempi aikataulu on liitteenä. 

 
Arvonta Kilpailujärjestyksen arvonta suoritetaan torstaina 14.3.2019 klo 18. Luistelujärjestys 

julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailusivulla https://www.saiml.fi/kilpailu-
2019-03 

 
Kilpailusäännöt ja arviointi 
  

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

 
Musiikki Kilpailumusiikki toistetaan mp3-tiedostoista, mitkä on toimitettu kilpailukutsussa mainitulla 

tavalla etukäteen. 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 ja musiikin kesto.  

 
Kilpailujen tuomaristo 
 
 Kilpailun tuomareina toimivat Katri Heikkinen (YT+T), Katri Aalto (T), Anna Poranen (T) ja Sini 

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

 
Jäähalliin saapuminen 
 
 Joukkueet saapuvat jäähalliin pääovesta oheisen kartan opasteiden mukaisesti alkaen klo 

9:30. Ensimmäinen joukkue pääsee koppiin klo 11:30. 
 
Pysäköinti Autoilla ei ole lupa ajaa jäähallin pääovien eteen eikä aidatulle sisäpihalle. Jäähallin edessä 

olevalla levikkeellä bussit voivat pysähtyä varovaisuutta noudattaen jättämään luistelijat pois 
kyydistä. Pysäköinti on sallittu P-merkillä varustelulla alueella. Linja-autoille on oma 
parkkipaikka. 

 
Akkreditointi 
 
 Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan. 

Kilpailumusiikit (varalevy) tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin 
yhteydessä. 

https://www.saiml.fi/kilpailu-2019-03
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Pukukopit Joukkueille on varattu 4 pukukoppia. Ennakkotiedoista poiketen, kaikki pukukopit sijaisevat 
kilpailuhallissa.  

 
Verryttelyalueet 
  

Kaikki joukkueet voivat verrytellä kilpailuhallissa. 4 ensimmäisenä esiintyvää joukkuetta voivat 
verrytellä valitsemassaan paikassa hallin juoksusuoralla. 3 seuraavaa joukkuetta ohjataan 
ilmoittautumisen yhteydessä sopiville verryttelyalueille. Pyydämme huomioimaan, ettei 
kilpailun ollessa käynnissä, verryttelymusiikki häiritse luistelevaa joukkuetta.  

 
Kilpailuverryttely ja palkintojenjako  
 

Kilpailussa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua 
kilpailuverryttelyyn. Palkintojenjakoon voi osallistua koko joukkue. Mitalit varataan 
ilmoittautuneiden luistelijamäärien mukaisesti.  

 
Joukkue-esittelyt 
  

Kilpailevien joukkueiden esittelyt julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa kilpailujen 
internetsivulla https://www.saiml.fi/kilpailu-2019-03 
 

Ruokailu Joukkueet, jotka ovat ennakkotilanneet ja maksaneet ruokailun, saavat kilpailujärjestyksen 
arvonnan jälkeen vahvistetun ruokailuajan hallin Sputnik-ravintolaan. Kaikki ruokailuun liittyvät 
tiedustelut sähköpostilla ruokailu@saiml.fi. Ulkopuolelta tilattujen ravintolaruokien nauttiminen 
hallin tiloissa ei ole sallittua. 

 
Jäähallilla palvelee myös seuran kahvio, josta voi ostaa suolaista ja makeaa syötävää. 
Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.  

 
Pääsyliput Lippuja on saatavissa kilpailupäivänä ovelta alkaen klo 8.30. Lippujen hinnat: 5 €, alle 12 v. 

veloituksetta. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.  
 
Paikat jäähallilla 
  
 Yleisölle on varattu katsomot A3 ja A4. Katsomoissa on numeroimattomat paikat. Joukkueille 

ei ole merkittyjä paikkoja jäähallin katsomoissa vaan joukkueet voivat itse valita paikkansa. 
 
Muuta Hallilla on kilpailun aikana järjestävän seuran joukkueiden myyntipöytiä. Kilpailun virallinen 
 kisatanssi löytyy osoitteesta https://youtu.be/i45qt0tWnSo 
 
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 Aikataulu 
 Karttaliite jäähallin sisä- ja ulkoalueista 
 
JAKELU STLL, Tuomarit, JyTLS, KuLS, KeMu, LTL, PTL, SaiML  
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