
   
   
   
    

 
 

KILPAILUKUTSU 
28.10.2019 

 
 
MUODOSTELMALUISTELUN SM-SARJOJEN 2.VALINTAKILPAILU 7.-8.12.2019 LAHTI 
 
Lahden Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita 
muodostelmaluistelun joukkueita SM-noviisi- (L1 ja L2), SM-juniori- ja SM-seniorijoukkueita SM-sarjojen 
2. valintakilpailuun. 
 
 
Paikka Lahden Isku Areena 
 Svinhufvudinkatu 29 
 15110 Lahti 
 
Alustava aikataulu 
 

La 7.12.2019 klo 8.30 SM-noviisit (lohko 2), vo-harjoitukset 

 SM-juniorit, lo-harjoitukset 
 SM-seniorit, lo-harjoitukset 
La 7.12.2019 klo 15.00 SM-noviisit (lohko 2), vo-kilpailu 
 SM-juniorit, lo-kilpailu 
 SM-juniorit, lo-kilpailu 
Su 8.12.2019 klo 8.00 SM-noviisit (lohko 1), vo-harjoitukset 
 SM-juniorit, vo-harjoitukset 
 SM-seniorit, vo-harjoitukset 
Su 8.12.2019 klo 15.00 SM-noviisit (lohko 1), vo-kilpailu 
 SM-juniorit, vo-kilpailu 
 SM-juniorit, vo-kilpailu 

 
 
 Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
 aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailusarjat 

Sarja Lo kesto/kerroin VO kesto/kerroin 
SM-noviisit  kesto 3 min +/- 10 s 

kerroin 1,6 
SM-juniorit kesto enint. 2min 50 s 

kerroin 0,8 
kesto 3 min 30 s +/- 10 s 
kerroin 1,6 

SM-seniorit kesto enint. 2 min 50 s 
kerroin 0,8 

kesto 4 min +/- 10s 
kerroin 16 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 
Kentän koko 28 x 58 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 
 Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 21.11.2019 klo 20.00 mennessä 
 osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
 
 
 



   
   
   
    
 
  
 
 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

● seura 
● joukkueen nimi 
● kilpailusarja 
● valmentaja(t) 
● joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa 
● huoltaja(t) 
● luistelijoiden nimet 
● luistelijoiden syntymäajat 
● mahdollinen kuvaaja 
● mahdollinen bussinkuljettaja 
● sähköpostiosoite vahvistusta varten 
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 

 
 Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. 
 
 Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 

 Sarja   Maksu 
SM-noviisit 160€ 
SM-juniorit 220€ 
SM-seniorit 220€ 

 
 Ilmoittautumismaksu on maksettava 21.11.2019 mennessä Lahden Taitoluistelijat 
 ry/Muodostelmajaoston tilille FI24 4212 0010 1825 70 

 
 Maksun viestikenttään merkitään: Sarja/Seura/Joukkue/MLilmoittautuminen 

 
 Arvioijien kulut laskutetaan kilpailun jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa mainitsemaanne 
 osoitteeseen. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 
 Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 28.11.2019 klo 20.00  
 mennessä osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com.  
 Otsikoksi Suunniteltu ohjelmalomake/Lohkox(noviisit)/Sarja/Seura/Joukkue  
 Lomakkeeseen on merkittävä myös valmentajan puhelinnumero. 
 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 
 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 21.11.2019 mennessä / CD-levyllä (ei RW) 
 kilpailupaikalle. Tiedostot pyydämme nimeämään Sarja_Joukkue_Seura_lo/vo. Musiikista on 
 oltava mukana myös varakopio. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi 
 kilpailun jälkeen. 
 
Livestream/musiikki 
 

Mikäli 1.valintakilpailuun mennessä annetut musiikkitiedot muuttuvat, on joukkueen korjattava 
antamansa tiedot viimeistään tiistaina 3.12. Joukkueen musiikkitiedot kun on ensimmäisen 
kerran täytetty, on yhteyshenkilö saanut vahvistuksen sähköpostiin, jossa on musiikkitietojen 
muokkausohjeet.  

 
Arvonta Arvonnan ajankohta ilmoitetaan vahvistuksessa. Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että 
 vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä 
 järjestyksessä. 
 
 



   
   
   
    
 
 
 
 
 
Ruokailu Kilpailun yhteydessä joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin Lämäri-ravintolassa 

hintaan 10 €/hlö. Ruokailuvaraukset tehdään liitteenä olevaa lomaketta käyttäen 21.11.2019 
mennessä osoitteella ruokailu.ltl@gmail.com. Järjestävä seura huolehtii arvioijien ruokailusta. 

 
Majoitus Joukkueet hoitavat itse majoituksensa. Lisätietoja majoitusvaihtoehdoista on kilpailusivuilla. 
 
Verryttely Joukkueille on varattu verryttelytilat Isku-Areenan läheisyydestä Urheilustadionin 

juoksusuoralta. Tarkemmat tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Joukkue-esittelyt 

 Joukkueiden kuvat sekä linkki joukkueen kotisivuille julkaistaan kilpailusivuilla. Erillistä  
 käsiohjelmaa ei paineta. Joukkuekuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään viimeistään 
 21.11.2019 osoitteeseen mlkilpailut.ltl@gmail.com 

 
Pääsyliput Ennakkolippujen (All Event) myynti alkaa 4.11.2019 www.lippu.fi 

● Aikuiset 32€ + toimitusmaksu 
● Lapset ja alennusryhmät 22€ + toimitusmaksu 
● päiväkohtaiset liput tulevat myyntiin myöhemmin 

 Kilpailupäivänä pääsylippuja on myynnissä Isku Areenan lipunmyynnistä, hallin 
 pääsisäänkäynnistä. Lipunmyynti aukeaa 1,5h ennen kilpailun alkua. Maksuvälineinä käyvät  
 käteinen ja pankkikortti. 

 
 Huom! Harjoituksia pääsee seuraamaan vain ennakkoon ostetuilla lipuilla! 
 
Tulokset Tulokset julkaistaan LTL:n kilpailujen nettisivuilla. 

 
Kilpailun nettisivut 
 https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/ml-sm-sarjojen-2-vk-7-8-12-2019/ 

 
Kilpailun johtajat Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com  
 Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com 
 
Kilpailun sihteeri Tarja Jokinen, mlkilpailut.ltl@gmail.com 
  

 Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 
 
 Lahden Taitoluistelijat ry / muodostelmajaosto 
 

 Virpi Hurri ja Miia Karppinen 
 

Jakelu EsJt, ESS, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JoKa, JyTLS, Kaari, KuLS, LTL, OLK, RoiTa, TapTL, 
 TRT, TTK, VG-62, STLL, arvioijat 
 

Liitteet Ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

  Ruokatilauslomake 


