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Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. kilpailu ja SM-
juniorit 3. kilpailu 
Aikuiset, Juniorit, Seniorit, Masters ja SM-juniorit (5 joukkuetta) 
 
Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kutsuu STLL:n jäsenseurojen kansallisten sarjojen (Aikuiset, Juniorit, Seniorit, Masters) 
lohkot 5 ja 6 ja SM-juniorisarjan (5 joukkuetta) muodostelmajoukkueet 9.-10.2.2019 Lahden Isku-Areenalle 
muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. kilpailuun ja SM-junioreiden 3. kilpailuun. 
 
Paikka ja aika  Lahden jäähalli ISKU-Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 
 
Aika ja alustava aikataulu   
  

Lauantai 9.2.2019  
klo 10:00 Aikuiset, lohko 6 
 Aikuiset, lohko 5 
klo 14:30 Aikuisten palkintojenjako jään ulkopuolella 
klo 14:25 SM-juniorit, lo-harjoitukset 
klo 15:35 Juniorit, lohko 6 
 Seniorit, lohko 6 
 SM-juniorit lo-kilpailu 
 palkintojenjako jäällä, Juniorit ja Seniorit L6 
Sunnuntai 10.2.2019  
Klo 9:30 SM-juniorit, vo-harjoitukset 
Klo 10:50 Juniorit L5 
 Seniorit L5 
 Masters 
 SM-juniorit vo-kilpailu 
 palkintojenjako jäällä 

 
Kilpailussa ei kansallisten sarjojen joukkueilla ole harjoituksia. Varaamme oikeuden 
aikataulun muuttamiseen. Tarkempi aikataulu toimitetaan kilpailuvahvistuksen 
yhteydessä. 

 
Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.  
   
Kentän koko   58 x 28 
  
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 12.1.2019 

mennessä osoitteeseen musiikki.ltl@gmail.com. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_JOUKKUE-SEURA_LYHYT/VAPAA. Musiikista on oltava mukana myös 
varakopio.  

 
 Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  
 
Arvonta Arvonnan ajankohta ilmoitetaan vahvistuksessa.   
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi sarjoissa Juniorit, Seniorit, Masters ja SM-juniorit ja MUPI 

arviointi sarjassa Aikuiset. 
 

Arvioijat  STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
 



Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään 12.1.2019 klo 
20.00 mennessä. Lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:  

 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 
- otsikoksi: ILMOITTAUTUMINEN/LOHKO x /Sarja/Seura/Joukkue 

 
  Ilmoittautumisessa tulee mainita: 

 seura 
 joukkueen nimi 
 kilpailusarja 
 valmentaja(t) 
 joukkueenjohtaja (1) ja hänen puhelinnumeronsa kilpailun aikana 
 huoltaja (max 2) 
 luistelijoiden nimet 
 luistelijoiden syntymäajat 
 mahdollinen kuvaaja 
 mahdollinen bussinkuljettaja 
 osallistuuko joukkue harjoituksiin (SM-juniorit) 
 sähköpostiosoite vahvistusta varten 
 sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten  
 

 Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit tai -luvat ovat voimassa. 
 
 Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksu Aikuiset 100 €/joukkue 

Juniorit 140 €/joukkue 
Seniorit 140 €/joukkue 
Masters 140 €/joukkue 
SM-juniorit 220 €/joukkue 

 
 Ilmoittautumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 

LTL/Muodostelmajaosto tilille: FI24 4212 0010 1825 70 viimeistään 17.1.2019. 
 
Maksun viestikenttään merkitään: Sarja/Seura/Joukkue/ MLilmoittautuminen.  
 

 Arvioijien kulut laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa 
mainitsemaanne osoitteeseen.  

 
Suunniteltu ohjelma –lomake 

 
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet tulee toimittaa viimeistään 17.1.2019 
osoitteella kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com.  
Otsikoksi Suunniteltu ohjelma/Lohko x/Sarja/Seura/Joukkue. Suunniteltu ohjelma –
lomake on liitteenä. Lomakkeeseen on merkittävä myös valmentajan puhelinnumero. 

 
Joukkue-esittelyt Joukkueen kuva sekä linkki joukkueen kotisivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  
  Pyydämme lähettämään joukkuekuvan ja joukkuetiedot viimeistään 12.1.2019  
  osoitteella mlkilpailut.ltl@gmail.com 
 
Ruokailu  Kilpailun yhteydessä joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin Lämäri- 
  ravintolassa hintaan 10 €/hlö. Ruokailuvaraukset tehdään liitteenä olevaa  
  lomaketta käyttäen 12.1.2019 mennessä osoitteella: ruokailu.ltl@gmail.com 
 
Majoitus  Joukkueet järjestävät itse majoituksensa. Kilpailujen nettisivuilta löytyy lisätietoa.  
  Huomioittehan, että Lahdessa järjestetään Salpausselän kisat samanaikaisesti. 
 
Verryttely  Joukkueille on varattu verryttelytilat, Isku-Areenan läheisyydestä. Tarkemmat  
  tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  
 
Pääsyliput  Lisätietoa lipunmyynnistä kisasivuilta. 
 
Tulokset Tulokset ilmoitetaan LTL:n kilpailujen nettisivuilla. 
 
Kilpailun nettisivut https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/2-lk-masters-juniorit-seniorit-a/ 
 



Logistiikka ja parkkialueet Urheilukeskuksen alueella järjestetään samanaikaisesti myös Salpausselän kisat,  
 minkä vuoksi jäähallin lähiparkkialueet ovat ainoastaan kilpailuorganisaatioiden 
 käytettävissä.  
 
 Toivomme joukkueiden mahdollisimman paljon käyttävän yhteiskuljetuksia kilpailuihin.  
 Henkilöautoja ei pääse parkkeeraamaan jäähallin lähettyville.  
 
 Kisasivuillemme tulee tarkempaa tietoa pysäköintialueista ja kulkureiteistä. Infoamme  
 asiasta myös kilpailun vahvistuksen yhteydessä.  
 
Kilpailun johtajat Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
  Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com (markkinoiti ja myyntipaikat) 
 
Kilpailun sihteeri Tarja Jokinen, mlkilpailut.ltl@gmail.com 
  

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 
 

 Lahden Taitoluistelijat ry/muodostelmajaosto 
 
 Virpi Hurri & Miia Karppinen 

 kilpailun johtajat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelma – lomake 
 Ruokatilauslomake 
 
Jakelu STLL 
 Discos, EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JoKa, JyTLS, Kaari, KeMu, KTK, KKJT, KuLS, 

LTL, NTL, OLK, PoriTa, PTL, RNK, RauTL, RoiTa, SaiML, SeiTL, TapTL, TTK, UpTL, 
Varala, VG-62 ja WATS 

 
 www.lahdentaitoluistelijat.fi  


