
   KILPAILUKUTSU 
   28.11.2019 

 
 
 

Saimaan Muodostelmaluistelijat ry 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN KUTSUKILPAILU 

 
Saimaan Muodostelmaluistelijat ry (SaiML) kutsuu seuranne muodostelmaluistelun 
kutsukilpailuun sarjoissa tulokkaat, noviisit, juniorit ja aikuiset  
 
sunnuntaina 19.1.2020 Lappeenrannan Kisapuiston jäähalliin (Kisakatu 9). 

 
 
Aika Sunnuntai 19.1.2020, kilpailu alkaen 9.00 (ei harjoituksia). 
 
 Kilpailun alustava sarja-aikataulu on seuraava: 
 

Klo 09:00 - 11:30   Aikuiset 
 Klo 11:50 - 13:20 Noviisit 
 Klo 13:40 - 16:10  Tulokkaat 
 Klo 16:30 - 18:00  Juniorit 
 

 Palkintojenjako kilpailun jälkeen noin klo 18:30.  
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin ilmoittautuneiden joukkueiden 
määrän mukaisesti. Lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 
 
Sarjat Tulokkaat   vapaaohjelman kesto 2 min 30 s +- 10 s. 
 Noviisit   vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s. 
 Juniorit   vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s. 

Aikuiset   vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s 

 

 
Kilpailusäännöt 
 

Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
Tulokkailla, noviiseilla ja aikuisilla muodostelmaluistelun pistearviointi (mupi), 
Junioreilla ISU-arviointi. 
 
STLL:n sääntöjen mukaan kilpailussa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen 
luistelijoiden osallistua kilpailuverryttelyyn vähintään yhdeksi minuutiksi ennen 
joukkueen nimen kuulutusta. Palkintojenjakoon voi osallistua koko joukkue. Mitalit 
varataan sääntöjen mukaisen joukkueen maksimikoon (luistelijat + varaluistelijat) 
mukaisesti. 



Kilpailualue  
 
 Luistelualueen koko on 60 x 28 m. 
 
 
Musiikki Kilpailumusiikki toistetaan mp3-tiedostoista. Musiikkitiedosto tulee toimittaa 

kilpailunjärjestäjälle sähköpostitse 30.12.2019 mennessä osoitteeseen 
kilpailumusiikit@saiml.fi. Tiedosto tulee nimetä joukkue_sarja_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. 
 

 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta-aika ja -paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
 
Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen tehdään kutsun liitteenä olevalla erillisellä lomakkeella. Sen on 
oltava perillä viimeistään perjantaina 13.12.2019 klo 20.00 sähköpostitse 
osoitteessa kilpailut@saiml.fi. Viestin otsikkokenttään merkitään: 
ILMOITTAUTUMINEN/SARJA/ SEURA/JOUKKUE. 
 
Järjestäjä varaa oikeuden rajoittaa osallistuvien joukkueiden määrää sarjoittain 
ilmoittautumisjärjestykseen perustuen, mikäli joukkueita ilmoittautuu enemmän kuin 
yhden päivän kilpailuun on mahdollista mahduttaa. 
 
Ilmoitattehan myös, mikäli kutsuttu joukkue ei osallistu kilpailuun. 

 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Ilmoittautumismaksu 100 €/tulokas-, noviisi-, aikuis- ja 140 €/juniorijoukkue. 
 
Ilmoittautumismaksu on maksettava Saimaan Muodostelmaluistelijat ry:n (SaiML) 
tilille EKOP FI44 5620 0920 3240 67 viimeistään 30.12.2019. Maksussa käytettävä 
ehdottomasti viitettä 40791 01936. 
 
Jälki-ilmoittautumisaika 18.12.2019 klo 20.00 saakka. Jälki-ilmoittautumisesta 
peritään kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 

 
 
Suunniteltu ohjelma -lomake  
 

Suunniteltu ohjelma -lomake (kilpailukutsun liitteenä) tulee toimittaa perille 
sähköpostitse 30.12.2019 mennessä osoitteeseen saiml@saiml.fi. Viestin 
otsikkokenttään merkitään: SARJA/SEURA/JOUKKUE. 

 
 
Joukkue-esittely 
 

Sähköisten kilpailusivujen joukkue-esittelyyn tulevat tiedot sekä valokuvan 
joukkueesta (.jpg tiedostona) pyydämme lähettämään 30.12.2019 mennessä 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://www.saiml.fi/ilmoitus-kisasivuille/. 

. 
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Tuomarit  Tuomariston kokoonpano julkaistaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä kilpailun 
nettisivulla osoitteessa http://www.saiml.fi/saiml-kutsukilpailut-19-1-2020/. 
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti. 

 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin Sputnik-ravintolassa 

etukäteistilauksella hintaan 11 €/aikuinen ja 9 €/alle 12-vuotias. 
 
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 30.12.2019 mennessä: 
https://forms.gle/Wwg3vbeqW7qWQkiz7 
 
Tilattujen ruokien tulee olla maksettuna seuran tilillä EKOP FI44 5620 0920 3240 67 
30.12.2019 mennessä. Maksussa käytettävä ehdottomasti viitettä 40791 01949. 
 
 

 
Kilpailun johto 
 
 Kilpailunjohtajat  Johanna Jokela, gsm 040 536 4073 

Katja Nissinen, gsm 040 576 5643 
 
sähköposti saiml.ml@saiml.fi 

 
 
Kilpailusihteeri Joanna Rahko, gsm 040 773 8913 

 
sähköposti kilpailut@saiml.fi 

 
 
 
 

 
TERVETULOA LAPPEENRANTAAN! 

 
Saimaan Muodostelmaluistelijat ry 

 
 
 
 
LIITTEET Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelma -lomake 
  
  
JAKELU STLL, EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JoKa, JyTLS, KeMu, KK, KKJT, KTK, KuLS, 

LTL, NTL, MerTa, MTK, OLK, PTL, RJT, RoiTa, SaiML, SeiTL, TapTL, TTK, UpTL, 
Varala, WATS. 
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