KILPAILUVAHVISTUS

Lahti 19.11.2017

Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. kilpailu 26.11.2017, Lahti. Sarjat: aikuiset,
masters, juniorit ja seniorit
Kiitos ilmoittautumisestanne. Vahvistamme osallistumisenne muodostelmaluistelun kansallisten
sarjojen 1. kilpailuun.
Aika

sunnuntaina 26.11.2017, kilpailu alkaen klo 9:00 (ei harjoituksia).

Kilpailupaikka

Jäähalli IskuAreena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 Lahti

Arviointijärjestelmä, kilpailusarjat ja vaatimukset
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia sääntöjä.
Aikuiset
Vapaaohjelma
kesto
enintään 3
min 10 s
Arviointijärjestelmä MUPI

Masters
kesto
enintään 3
min 10 s
ISU

Juniorit
kesto 3 min
+/- 10 s

Seniorit
kesto 3 min
+/- 10 s

ISU

ISU

Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit tai –luvat ovat
voimassa.
Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö
STLL:n nimeämät kilpailun tuomaristot ovat luettavissa kisojen nettisivuilla.
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti ja
laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa
mainitsemaanne osoitteeseen.
Osallistuvat joukkueet
Luettelo osallistuvista joukkueista löytyy kisojen nettisivuilta.
Pyydetyt lomakkeet

Käsiohjelmatiedot ja ohjelmalomakkeet on pitänyt toimittaa viimeistään
lauantaihin 11.11.2017 mennessä, jonka jälkeen niiden syöttäminen
järjestelmään aloitetaan.

Aikataulu

Lopullinen aikataulu jaetaan joukkueille akkreditoinnin yhteydessä. Kisojen
sivuilta löytyy alustava aikataulu. Järjestävä seura pidättää oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Arvonta

Arvonta on suoritettu palloja käyttäen perjantaina 17.11.2017 klo 18.00
Lahden Taitoluistelijat ry:n toimistossa harjoitusjäähalli SOL-Areena,
Launeenkatu 7, 15100 Lahti. Luistelujärjestys on päivitetty kisojen
nettisivuille.

Ilmoittautumismaksu 140 €/joukkue; juniorit, seniorit ja masters (ISU-arviointi)
100 €/joukkue; aikuiset (MUPI-arviointi)
Jälki-ilmoittautumisesta menee kaksinkertainen maksu. Osallistumismaksun
viimeinen eräpäivä on ollut kilpailun ilmoittautummispäivä, 6.11.2017.
Tilitiedot LTL/Muodostelmajaosto, FI24 4212 0010 1825 70.

Musiikki

Kilpailumusiikki MP3-muodossa sähköpostiin musiikki.ltl@gmail.com
22.11.2017 mennessä. Otsikoksi Musiikki/Lohko/Sarja/Seura/Joukkue.
Lähetettävä tiedosto tulee nimetä: Lohko/Sarja/Seura/Joukkue.
Kisoihin joukkueiden on tuotava kilpailumusiikki varalle myös CD-levyllä.
Tarkistattehan, että levy on kunnossa. Levyyn tulee merkitä joukkueen nimi,
sarja ja musiikin kesto.

Jäähalliin saapuminen
Jäähalli avataan joukkueita varten n. klo 07:00. Joukkueiden sisäänkäynti on
jäähallin kaupunginpuoleisen päädyn kulmaovesta ”Isku Areena” -tekstin
alta. Sisäänpääsy on sallittu vain kulkuluvalla joukkueille ja toimihenkilöille.
Kartta kilpailusivuilla.
Akkreditointi

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin
saapuessaan. Kilpailutoimisto sijaitsee joukkueiden sisäänkäynnin
välittömässä läheisyydessä. Akkreditoinnissa joukkue saa tarvittavan määrän
kulkulupia ilmoittautumisensa mukaisesti (luistelijoiden lisäksi enintään 5
kpl/joukkue). Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme toimittamaan akkreditoinnin
yhteydessä ajan tasalla olevan ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon.
Joukkueen edustaja vahvistaa allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen.
Kilpailumusiikin CD-levy tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen
akkreditoinnin yhteydessä.

Lääkintäpalvelu

Kisoissa ei ole lääkäriä kisapaikalla. Kisan ajan päivystää kaksi
sairaanhoitajaa. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti ensihoito-osasto on
erittäin lähellä, n. 6 km päässä kisapaikalta.

Joukkueiden paikat jäähallissa
Kilpailun aikana luistelijoille on varattu paikat katsomosta. Paikkoja ei ole
nimetty, vaan ne ovat vapaasti valittavissa. Kilpailusuoritusten aikana kulkua
katsomossa on vältettävä.
Pukukopit

Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia. Pukukoppeja on
kaukalon vastakkaisissa päädyissä ja osan joukkueista jäälle tulo tapahtuu
tuomareista katsoen oikealta ja osan tuomareista katsoen vasemmalta.
Joukkueille jaetaan akkreditoinnin yhteydessä hallin kartta, josta näkyy
tarkasti jäälle tulo. Kisasivuille tulee myös kartta, johon merkitty numeroin
kunkin pukukopin sijainti.

Verryttelytila

Joukkueilla on käytettävissä verryttelytila Urheilukeskuksen alueella, IskuAreenan läheisyydessä, Stadionin pääkatsomorakennuksen juoksusuoralla.
Juoksusuoralle on merkitty numeroin verryttelytilat, jotka löytyvät myös
kisojen aikataulusta. Liitteenä kartta Urheilukeskuksen alueelta, löytyy myös
kisasivuilta. Pyydämme joukkueita ottamaan mukaan omat jatkojohdot ja
latauslaitteet lämmittelyssä käytettäville musiikkisoittimille.

Ruokailu

Jäähallilla on mahdollista ruokailla Ravintola Lämärissä. Lounas 10,00 euroa
sis. lämmin ruoka, salaatti, leipä ja juoma. Ruokailutilaukset on pyydetty
osoitteella irene.wallin@pelicans.fi. toimittamaan 11.11.2017 mennessä.
Ruokaa valmistetaan tilausten mukaisesti, joten siksi ilmoittautuminen on
ollut tärkeää.

Palkintojenjako

Aikuisten sarjan palkintojenjako järjestetään aikuisten sarjan päätyttyä jään
ulkopuolella, hallin sisätiloissa. Juniori-, masters- ja seniorisarjojen
palkintojenjako tapahtuu kisan päätyttyä jäällä. Ohje palkintojenjakoon

saapumisesta jaetaan joukkueille akkreditoinnin yhteydessä.
Kukat ja lahjat

Kilpailun aikana hallilla myydään kukkia ja muita lahjoja. Turvallisuussyistä
lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Lahjat voi jättää niitä varten varattuihin
joukkueittain nimettyihin kasseihin, joista järjestäjät toimittavat ne luistelijoille
pukukoppeihin. Lahjakassit sijaitsevat hallin yleisösisäänkäynnin aulassa.

Kisalakanat

Joukkueiden kisalakanat voi hallilla kiinnittää vapaasti näkyville paikoille,
kuitenkin siten ettei kiinnityksestä aiheudu hallin rakenteille haittaa.

Kilpailun pääsyliput

Kilpailuun voi ostaa sisäänpääsylippuja paikan päällä, hinta aikuiset 15 e ja
lapset 5 e (3-16 v), perhelippu 30 e (2 aik + 2 lasta).

Kilpailunjohtaja

Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com

Kilpailusihteeri

Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi

Miia Karppinen
Lämpimästi tervetuloa Lahteen!
Lahden Taitoluistelijat ry/muodostelmajaosto
Liitteet

Paikoitus ja kulku IskuAreenalle
Käytännön ohjeita joukkueille

Jakelu

STLL
ilmoittautuneet joukkueet
arvioijat

