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Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen seurakilpailu Riihimäellä tulokkaille, noviiseille, junioreille, 
aikuisille ja senioreille 
 
Riihimäen Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022–2023 lunastaneita 
muodostelmaluistelun joukkueita Riihimäen Jäätaitureiden seurakilpailuun lauantaina 10.12.2022. 
 
Paikka Riihimäen Jäähalli 

Hj. Elomaankatu 4  
11130 Riihimäki 

 
 
Aika ja alustava aikataulu 
 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

10.12.2022 klo 10.00 Tulokkaat 

10.12.2022 klo 10.55 Aikuiset 

10.12.2022 klo 11.50 Noviisit 

10.12.2022 klo 13.05 Seniorit 

10.12.2022 klo 14.00 Juniorit 

  
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat Sarja     VO kesto/kerroin      

Tulokkaat elementtitapahtuma 

Aikuiset 3 min +-10sek 

Noviisit 3 min +-10sek 

Seniorit 3 min +-10sek 

Juniorit 3 min +-10sek 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
 
Kentän koko 27 x 59 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi (juniorit ja seniorit) ja MUPI-arviointi (aikuiset ja noviisit)  

Mikäli ISU-arviointia varten ei saada paneelia kasaan, kaikki sarjat arvioidaan MUPI-
arvioinnilla.  

 Tulokkaille elementtitapahtuma.  
 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

 
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa  www.taikkari.fi alkaen 12.11.2022 klo 9:00 ja 
viimeistään 26.11.2022 klo 20.00. 
 
Voimme ottaa kilpailun kaikkiin sarjoihin rajallisen määrän joukkueita 
ilmoittautumisjärjestyksessä (6 joukkuetta tulokkaisiin, aikuisiin, noviiseihin ja junioreihin sekä 
5 joukkuetta senioreihin). 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 1.12. klo 20.00 ja tällöin ilmoittautumismaksu 
on kaksinkertainen. 
 

http://www.taikkari.fi/


Jokainen joukkueen mukana tuleva valmentaja, joukkueenjohtajat ja huoltajat ilmoitetaan 
Taikkarissa. Kilpailuun voi ilmoittaa ainoastaan ne henkilöt, joilla on voimassa oleva 
kilpailu- tai toimihenkilöpassi. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

 
 
 
 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 

Tulokkaat 100 € 

Aikuiset 100 € 

Noviisit  100 € 

Seniorit 140 € 

Juniorit 140 € 

 
Ilmoittautumismaksut sekä arvioien kulut laskutetaan joukkueilta jälkikäteen. 

 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 3.12.2022. 
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariinmp3-tiedostona 3.12.2022 mennessä.  
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA. 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio (mp3 USB-tikulla). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
 

Arvonta Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksessa. 

 
Ruokailu Ruokailu on järjestetty ainoastaan arvioijille, joukkueille ei ole ruokailua.  
 
Käsiohjelma toteutetaan sähköisenä 

 
Kuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään 26.11.2022 mennessä osoitteeseen 
kilpailut.rjt@gmail.com 

 
Pääsyliput Kilpailuihin on vapaa pääsy. 

 
Muuta huomioitavaa  

      
  Riihimäen jäähalli on kylmä ja katsomopaikkoja on rajoitetusti.  

 
Kilpailun nettisivut 
 

https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2020-2021/seurakilpailu-10-12-2022/ 
 

Kilpailun johtaja Nina Hannola 
rjtaiturit@gmail.com  

Kilpailun sihteerit   Emilia Mollberg (0400237205) ja Laura Oittinen 
           kilpailut.rjt@gmail.com 
 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
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