
      

                           KILPAILUVAHVISTUS 23.10.2020

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU RIIHIMÄELLÄ KANSALLISTEN SARJOJEN 
TULOKKAILLE, NOVIISEILLE, JUNIOREILLE JA SENIOREILLE 14.11.2020

Riihimäen Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelma-
luistelun kansallisten sarjojen kutsukilpailuun; sarjoina tulokkaat, noviisit, juniorit ja seniorit. 

Tämän vahvistuksen liitteenä lähetämme joukkueille ohjeistuksen koronapandemian vuoksi 
huomioitavista asioista. Jokaisen kilpailuun osallistuvan ja saapuvan on noudatettava 
annettuja ohjeita ja aikatauluja täsmällisesti. Ohjeistus perustuu Suomen Taitoluisteluliiton ja 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä muiden viranomaisten ohjeisiin sekä Riihimäen jäähallin 
tilakapasiteettiin. Ohjeet saattavat olla tiukemmat, kuin edellä mainitut ohjeistavat, jos Riihimäen 
Jäätaiturit ry kilpailun järjestäjänä niin on katsonut tarpeelliseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

Aika ja aikataulu

Päivä ja kellonaika Sarja

La 14.11.2020 klo 9.00 Tulokkaat

La 14.11.2020 klo 10.50 Noviisit

La 14.11.2020 klo 12.40 Juniorit

La 14.11.2020 klo 14.30 Seniorit

Lauantaina 14.11.2020 klo 9.00-15.00 (ei harjoituksia). Alustava aikataulu on 
kilpailuvahvistuksen liitteenä. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin.



Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

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

Senioreiden sarja toteutetaan normaalina kilpailuna. 

      Kaikissa sarjoissa on käytössä on MUPI–arviointi. Käytämme uudistunutta MUPI-
      arviointia.

         

Arvioijat Aura Hilkamo (YT), Hannele Alanen ja Elise Salpio. 

Osallistujat Osallistuvien joukkueiden osallistujalista on liitteenä.

Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Jos kisoihin ilmoittautunut joukkue joutuu perumaan osallistumisensa 
sairastapausten tai koronavirukselle altistuksen takia, tämä tulee tehdä 
sähköpostitse kilpailut.rjt@gmail.com Peruminen ei aiheuta joukkueelle kuluja. 

Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu

Tulokkaat 100 euroa

Noviisit 100 euroa

Juniorit 100 euroa

Seniorit 100 euroa 

      Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan joukkueilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake

Tarkastetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 28.10. 
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 28.10. 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.
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Käsiohjelma      Teemme kilpailuumme osallistuvista joukkueista sähköisen käsiohjelman. 
      Joukkueen kuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään 28.10. mennessä 
      osoitteeseen kilpailut.rjt@gmail.com  Käsiohjelmalomake on lähetetty   
      kilpailukutsun liitteenä. 

Arvonta Luistelujärjestys arvotaan 5.11. klo 18.00 alkaen Riihimäen jäähallilla järjestävän 
seuran toimesta.

Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi

Kilpailutoimisto avataan klo 7.30. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka 
on pukukoppirakennuksen aulassa. Pyydämme joukkueen edustajaa 
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

Katsomo on varattu kokonaan joukkueiden käyttöön. Huomioittehan turvavälit 
muihin joukkueisiin myös katsomotiloissa.

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille 
ei järjestetä lahjalaatikoita ylimääräisen liikkumisen rajoittamiseksi.

Palkintojenjako Palkintojenjako suoritetaan heti tulosten selvittyä erikseen jokaisen sarjan jälkeen
ulkotiloissa. Tarkemmat ohjeet palkintojenjakoon oheisessa liitteessä.

Pääsyliput Katsomoon on joukkueilla vapaa sisäänpääsy. Koronan ja jäähallin rajallisten 
tilojen vuoksi kilpailuun ei oteta yleisöä lainkaan.

Muuta huomioitavaa

Noudatamme järjestelyissä Suomen Taitoluisteluliiton antamia ohjeita 
koronavirusepidemian leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. STLL:n ohjeistus löytyy
tästä linkistä: STLL:n ohjeistus kilpailemiseen koronaviruksen aikana 
THL:n suosituksen mukaan suosittelemme yli 15-vuotiaille maskin käyttöä 
pukuhuonerakennuksessa sekä jäähallin yleisissä tiloissa. 

Riihimäen jäähalli on kylmä. 

Kilpailussa on järjestetty kahvilapalvelut sekä makkaramyynti ulkona jäähallien 
välissä. Tuotteet myydään yksittäispakkauksissa. Maksu mielellään pankkikortilla,
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mutta myös käteinen käy. Huomioittehan turvavälit, käsihygienian ja maskit 
ostotilanteessa.

Kilpailun nettisivut    

      https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2020-2021/kutsukilpailu-14-11-2020/ 

Kilpailun johtaja

Nina Hannola 

rjtaiturit@gmail.com

Kilpailusihteeri

       Johanna Kivistö

       kilpailut.rjt@gmail.com 

Tervetuloa kilpailemaan Riihimäelle!

Jakelu        Osallistuvat joukkueet, STLL, arvioijat

Liitteet Ohjeet osallistuville joukkueille

Alustava aikataulu

Osallistuvat joukkueet
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