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SEURAKILPAILU RIIHIMÄEN JÄÄTAITURIT 10.12.2022 
 
Riihimäen Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun 
kansallisten sarjojen seurakilpailuun; sarjoina tulokkaat, aikuiset, noviisit ja juniorit.  
 

Paikka Riihimäen 1. Jäähalli, Hj. Elomaankatu 4, 11130 Riihimäki 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 
 Päivä ja kellonaika                 Sarja 

La 10.12.2022 klo 11.00 Tulokkaat 

La 10.12.2022 klo 11.40 Aikuiset 

La 10.12.2022 klo 13.25 Noviisit 

La 10.12.2022 klo 14.10 Juniorit 

 
Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
 
Arviointi Kaikissa sarjoissa on käytössä MUPI-arviointi. Tulokkaille elementtitapahtuma. 
 
Arvioijat Nina Gustafsson (YT), Katja Repo, Anna Poranen ja Marianna Kiviranta 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut  
 

Sarja Maksu 

Tulokkaat 100e 

Aikuiset 100e 

Noviisit 100e 

Juniorit 100e 

 
Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan joukkueilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin 
viimeistään 3.12.2022.   

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 

3.12.2022 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA.  
Joukkueen toimihenkilöllä on oltava mukana varakopio musiikista (mp3 USB-tikulla). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

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

 
 
 
 



 
Arvonta 
 Luistelujärjestys arvotaan 1.12. klo 17.50 alkaen Riihimäen Jäähallilla järjestävän seuran 

toimesta.  
 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  
 

 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 
 

Ovet aukeavat kilpailijoille klo 9.30. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee 
pukukoppirakennuksen aulassa. 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.  
 

 
Lämmittelytilat Lämmittely tapahtuu ulkona.  

 
 
Joukkueiden paikat jäähallissa 

Joukkueille on varattu tilaa jäähallin katsomosta.  
 

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille ei ole 
lahjalaatikoita.  

 
Palkintojenjako Aikuisten palkintojenjako sekä tulokkaiden muistaminen järjestetään ulkona noin klo 13.15. 

Noviisien ja junioreiden palkintojenjako järjestetään ulkona junioreiden sarjan jälkeen.  
 

Ruokailu Ruokailu on järjestetty ainoastaan arvioijille, joukkueille ei ole ruokailua.  
 
Pääsyliput Kilpailuihin on vapaa pääsy.  

 
Muuta huomioitavaa 

Riihimäen jäähalli on kylmä, joten varauduttehan asianmukaisin varustein.  
 
Jäähallilla on myyntipöytiä sekä buffet, josta voi ostaa kahvilatuotteita. Maksu mielellään 
pankkikortilla, mutta myös käteinen käy.  
 
Pukukoppirakennuksen tilat ovat pienet, joten akkreditoinnin tekee vain joukkueen edustaja, ja 
muutoinkin välttämätöntä oleskelua pukukoppitiloissa on vältettävä.  
 
Meikit ja muu valmistautuminen pyydetään tekemään muualla kuin jäähallin tiloissa. 
 
Laukkuparkki sijaitsee jäähallin sisällä. Mikäli joukkue menee katsomoon, laukut pyydetään 
viemään laukkuparkkiin, jotta katsomotilaa ei menisi laukuille.  
 
Kilpailuissa ei järjestetä streamausta.  
 
Lisäohjeita joukkueille lähetetään noin viikko ennen kisoja.  

 
Kilpailun nettisivut  
  

Seurakilpailu RJT 10.12.2022 
 

Kilpailun johtaja  
Nina Hannola 
rjtaiturit@gmail.com 

 
 
 
 
 

https://rjt.sporttisaitti.com/kilpailukausi-2020-2021/seurakilpailu-10-12-2022/
mailto:rjtaiturit@gmail.com


Kilpailusihteerit 
  
       Emilia Mollberg (0400237205) ja Laura Oittinen 
       kilpailut.rjt@gmail.com 
  
    
Jakelu Osallistuvat seurat, Taitoluisteluliitto, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 
 Alustava aikataulu 

Jäähallin kartta 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 


