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Saimaan Muodostelmaluistelijat Ry 
 

STLL Kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu 19.-20.11.2022 
 
Saimaan Muodostelmaluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. kilpailuun, jossa kilpailevat 1 ja 2 lohkon masters, minorit, juniorit, 
seniorit, aikuiset ja noviisi joukkueet. 
 

Paikka Kisapuiston jäähalli, Kisakatu 9 53200 Lappeenranta, karttalinkki 
 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 

Päivä ja sarja                              Kellonaika 

19.11.2022 Masters L1 ja L2 9:00 – 10:08 

19.11.2022 Minorit L1 ja L2 10:28 – 12:55 

19.11.2022 Juniorit L1 ja L2 13:30 – 17:15 

19.11.2022 Seniorit L1 ja L2 17:36 – 19:26 

20.11.2022 Aikuiset L1 ja L2 9:00 – 11:55 

20.11.2022 Noviisit L1 ja L2 12:30 – 15:31 
 
 

Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä. Se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen. 
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
 
Arviointi ISU arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: Masters, Minorit, Juniorit., Seniorit. 

MUPI-arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: Aikuiset ja Noviisit. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on seuran nettisivulla. 
 
Osallistujat Osallistujalista seuran nettisivuilla. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksu 
 Ilmoittautumismaksun eräpäivä on ollut 28.10.2022.  
  

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet joukkueen jokaisen toimihenkilön (valmentajat, 
joukkueenjohtajan, huoltajat, kuvaajan) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen 
lisätietoihin ei riitä. 

 
 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 

Arvonta suoritetaan FSM 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Teams 15.11.2022 klo 18.00 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla 
Aikataulu - Saimaan Muodostelmaluistelijat ry (saiml.fi).  
 

 
Tulossivut Linkki tulossivuille ilmoitetaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuille. 

https://www.google.com/maps/place/Kisakatu+9,+53200+Lappeenranta/@61.0578358,28.2272265,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4690958a02cf880d:0x39ecf50d190fa695!8m2!3d61.0578332!4d28.2294152
https://www.saiml.fi/kilpailut/ml1kansalliset2022/aikataulu/


 
Jäähalliin saapuminen 

Jäähallin ovet aukeavat kilpailijoita varten molempina kilpailupäivinä klo 7.15. Sisäänkäynti on 
Kisapuiston etuovista (kartta liitteenä). Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee 
pääovien läheisyydessä. 
 

Pysäköinti Joukkueiden ja yleisön käytettävissä on Kisapuiston parkkialue.  
Pysäköinti on maksuton ja sallittu P-merkillä varustelulla alueella.  
Joukkueiden busseille on merkitty erillinen pysäköintialue. 
 
Muuta huomioitavaa pysäköinnissä: Autoilla ei ole lupa ajaa jäähallin pääovien eteen eikä 
aidatulle sisäpihalle (sisäänkäynti pukukopeille ja 2-halliin). Jäähallin edessä olevalla 
levikkeellä bussit voivat pysähtyä varovaisuutta noudattaen jättämään luistelijat pois kyydistä.  
 

Akkreditointi         
Pyydämme joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. 
Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan 
ajan tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.  
 
Joukkueet jättävät oman kilpailumusiikin varakopion kilpailutoimistoon ilmoittautumisen 
yhteydessä. Musiikki pitää olla USB-muistitikulla mp-3 tiedostona. Nimeä muistitikku 
mahdollisimman huolellisesti ja laita tikku suljettuun kirjekuoreen. Nimeä kuori: JOUKKUE / 
SEURA / SARJA.  

 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varattu sisätilat Kaukaan koululta. Kävelyyn varattava aikaa n. 10 minuuttia. 

Joukkueilla on mahdollisuus lämmitellä ulkotiloissa pukukoppien edessä olevalla 
parkkipaikalla. Tarkempi alue ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja 
kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.  
 

Joukkueiden paikat jäähallissa 
Joukkueille on varattu jäähallin kartassa näkyvät katsomolohkot C1, C2, C3, C6, C7, C8, D1, 
D2, A1, A5 ja A6, jotka ovat vapaasti joukkueiden käytettävissä. Joukkueiden tulee huolehtia 
katsomosiisteydestä viihtyvyyden lisäämiseksi. 

 
Pukukopit Joukkueiden käytössä olevista pukukopeista neljä sijaitsee kilpailuhallissa. Kaksi pukukoppia 

on harjoitushallin puolella. Harjoitushallin puolella olevat joukkueet kulkevat n. 30 metrin 
matkan ulkona ja pyrimme turvaamaan turvallisen kulkemisen. Joukkueita pyydetään tarpeen 
mukaan varautumaan fleecen tai toppatakin käyttöön. Varaamme erilliset kassit 
joukkuevaatteille. 

 
Hygieniaohjeet Pyydämme joukkueita varaamaan omaan käyttöön riittävästi käsidesiä ja huolehtimaan 

hyvästä käsihygieniasta koko kilpailun ajan. Kilpailun järjestäjä varaa yleisiin paikkoihin 
käsidesiä ja huolehdimme mm. vaihtoaition siisteydestä. 
 

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut 
lahjat jätetään pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka 
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen. 

 
Palkintojenjako Palkintojenjako on ilmoitettuina ajankohtina jäähallin päätykatsomossa. 

Palkintojenjakoon osallistuvat mitalistijoukkueet (koko joukkue voi osallistua).  
Lauantaina päivällä jaetaan masters ja minorit palkinnot samalla tauolla ja illan 
palkintojenjaossa juniorit ja seniorit.  
Sunnuntaina päivän palkintojenjaossa aikuiset ja kilpailupäivän päätteeksi noviisit.  
 
Mitalit on varattu joukkueen enimmäiskoon koon mukaisesti joukkueen luistelijoille. Mikäli 
mitaleita jää, niin toimitamme jälkitoimituksena joukkueille pyynnöstä, turvaten ensisijaisesti 
minoreiden ja noviisien mitalit.  
 
Tarkemmat ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 
 

  



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

 
Jäähallilla palvelee seuran kahviot. Niistä voi ostaa suolaista ja makeaa syötävää.  
Maksuvälineinä käyvät käteinen ja kortti- sekä mobiilimaksut. 

 
Tuomareiden ruokailu järjestetään tuomarien taukotilaan. 

  
 
Pääsyliput Pääsylippujen hinnat: alle 12 v ilmaiseksi, yli 12 v 10 € 

Pääsylippujen myyntipaikka ja -aika: pääsylippuja voi ostaa ainoastaan tapahtumasta. 
 
Yleisölle on varattu katsomot tuomareiden puolelta A2 ja A4. Huomioitava rajoitettu kulku 
katsomoihin tuomariston vuoksi (A3). Lisäksi katsomot C4 ja C5 ovat yleisölle. 
 
 

Muuta huomioitavaa 
Yleisön tulee huomioida tuomariston puolella tapahtuva suoratoistopalvelun kuvaus katsomoon 
siirryttäessä. Kilpailusuoritusten aikana liikkuminen katsomoissa on kielletty. 
 
Seuralla on oma kuvaaja ja julkaisemme kilpailujen jälkeen kuvapankin seurojen käyttöön. 
Kilpailun aikana julkaistut kuvat ovat myös käytettävissä. 
Kuvissa tulee käyttää tunnistetta: SaiML kuvaaja.  
 
Yleisö voi ottaa kilpailussa valokuvia omaa käyttöä varten omalta paikaltaan. 
Striimaussopimukseen liittyen, kilpailutapahtuman ja/tai yksittäisten kokonaisten suoritusten 
videokuvaaminen ja niiden jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti 
kielletty muiden, paitsi järjestäjän taholta. Mikäli kieltoa rikotaan, voidaan sääntöä rikkonut 
henkilö poistaa paikalta. 
Kuvaaminen salamavalolla, jalustalla sekä yleisöä häiritsevällä objektiivilla on kielletty. 
Kuvien ottaminen myyntitarkoituksiin on kielletty. 
 
 
 

 
Kilpailun nettisivut  

https://www.saiml.fi/kilpailut/ml1kansalliset2022/ 
 
Kilpailun oma Instagram  
@ml1kansalliset2022 • Instagram-kuvat ja -videot 

 
 
Kilpailun johto Minna Kälviä, kilpailun johtaja Petra Lattunen-Repo, kilpailun sihteeri  

kilpailut@saiml.fi  kilpailut@saiml.fi  
+358 504 384 570 

 
 

 
Tervetuloa Lappeenrantaan! 
 
Saimaan Muodostelmaluistelijat Ry 

 
 

 
 
Jakelu Osallistuvat seurat, Taitoluisteluliitto, arvioijat 
 
Liitteet Julkaistaan kilpailujen nettisivuille ladattavassa muodossa 

Osallistujat 
Arvioijat 
Koppiaikataulu 
Ohjeita kilpailijoille 
Jäähallin kartta 
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