
                             KILPAILUVAHVISTUS 25.10.2019

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU RIIHIMÄELLÄ KANSALLISTEN SARJOJEN 

TULOKKAILLE, NOVIISEILLE, JUNIOREILLE JA AIKUISILLE 16.11.2019

Riihimäen Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen kutsukilpailuun; sarjoina tulokkaat, noviisit, juniorit ja 
aikuiset. 

Paikka Riihimäen 1. Jäähalli, Hj. Elomaankatu 4, 11130 Riihimäki

Aika ja aikataulu

Päivä ja kellonaika Sarja

La 16.11.2019 klo 11.00 Aikuiset

La 16.11.2019 klo 11.30 Juniorit

La 16.11.2019 klo 12.45 Tulokkaat

La 16.11.2019 klo 14.30 Noviisit

Lauantaina 16.11.2019 klo 11-17 (ei harjoituksia). Alustava aikataulu on kilpailuvahvistuksen 
liitteenä. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.

Arviointi Tulokkaiden ja noviisien sarjat toteutetaan 1+1- kilpailuna, jossa joukkue luistelee kaksi suoritusta
ja näiden suoritusten yhteenlasketut pisteet ratkaisevat kilpailun lopputuloksen.

Aikuisten ja junioreiden sarjat toteutetaan normaalina kilpailuna. 

         Kaikissa sarjoissa  on käytössä on MUPI –arviointi.

Arvioijat Nina Gustafsson (YT), Katri Aalto ja Hannele Alanen. 



Osallistujat Osallistuvien joukkueiden osallistujalista on liitteenä.

Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu

Tulokkaat 100 euroa

Noviisit 100 euroa

Juniorit 100 euroa

Aikuiset 100 euroa 

        Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan joukkueilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake

Tarkastetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 7.11. mennessä 
osoitteeseen kilpailut.rjt@gmail.com  Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys sekä 
valmentajan puhelinnumero.

Musiikki Musiikit on toimitettu/toimitetaan mp3-tiedostoina. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan 
1.11. mennessä osoitteeseen kilpailut.rjt@gmail.com nimettynä SARJA_JOUKKUE. 

Varasoittimena on CD-soitin. CD (CD-R-tyyppinen levy) toimitetaan akkreditoinnin yhteydessä 
kilpailutoimistoon. CD-levyyn merkitään joukkue, sarja. Musiikista tulee olla mukana myös 
varakopio.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta Luistelujärjestys arvotaan 7.11. klo 18.00 alkaen Riihimäen jäähallilla järjestävän seuran toimesta.

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi

Kilpailutoimisto avataan klo 9.00. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa. Pyydämme 
joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli 
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan 
tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Kilpailumusiikkien 
varalevyt tulee jättää kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.

Joukkueiden paikat jäähallissa

Joukkueiden käyttöön on varattu pieni alue katsomosta. Katsomoon ei viedä varustelaukkuja, 
vaan ne jätetään laukkuparkkiin.

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut 
lahjat jätetään katsomon läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin laatikoihin, jotka 
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen.
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Palkintojenjako Aikuisten ja junioreiden kilpailussa järjestetään palkintojenjako jäällä heti junioreiden sarjan 
jälkeen tulosten selvittyä.

Tulokkaiden ja noviisien palkintojenjako on jäällä heti näiden sarjojen tulosten selvittyä.

Pääsyliput Kilpailun katsomoon on vapaa sisäänpääsy. Käsiohjelmia on myynnissä yleisön sisäänkäynnin 
luona.

Muuta huomioitavaa

Riihimäen jäähalli on kylmä ja katsomopaikkoja on rajoitetusti. 

Jäähallilla on myyntipöytiä sekä buffetti. Buffetti palvelee jäähallien välisessä aulassa. 

Huom! Meille ei käy pankkikortit, joten ostoksiin on hyvä varata käteistä. 

Lisäohjeita joukkueille lähetetään luistelujärjestyksen lähettämisen yhteydessä. 

Kilpailun nettisivut     https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2019-2020/ 

Kilpailun johtaja Piia Lintula 

rjtaiturit@gmail.com

Kilpailusihteeri         Johanna Kivistö

        kilpailut.rjt@gmail.com 

Tervetuloa kilpailemaan Riihimäelle!

Liitteet Alustava aikataulu

Osallistuvat joukkueet
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