
 
 

 
 
Lahden Taitoluistelijat ry  
 

KILPAILUKUTSU  2.1.2017 
 
 

 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 
 
Tervetuloa Lahden Taitoluistelijoiden (LTL) muodostelmaluistelun kutsukilpailuun 
 
Paikka ja aika  Lahden jäähalli ISKU-Areena , Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 

sunnuntaina 12.3.2017 klo 12 alkaen (ei harjoituksia).  
 
Kilpailusarjat Tulokkaat, minorit, SM-noviisit, kansalliset seniorit ja aikuiset. Joukkueita 

alustavasti 4/sarja ja tulokkaissa 3. 
 
Alustava aikataulu Sunnuntai klo 12.00 – 18.00, joukkueiden määrästä riippuen. Palkintojenjako 

suoritetaan kilpailujen päätteeksi, heti tulosten selvittyä. 
 
 Varaamme oikeuden aikataulun muuttamiseen. Tarkempi aikataulu toimitetaan 

kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset tulee lähettää 31.1.2017 mennessä sähköpostilla 

mlkilpailut.ltl@gmail.com. Viestiin otsikoksi Sarja/Seura/Joukkue. Ilmoitattehan 
myös mihin osoitteeseen haluatte vahvistuksen ja luistelujärjestyksen sekä 
tuomarikululaskun lähetettävän.  

 
 Sarjoihin otetaan 4 ensin ilmoittautunutta joukkuetta 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Sarja järjestetään, mikäli tulee enemmän 
kuin yksi ilmoittautuminen. Mikäli ilmoittautumisia tulee johonkin sarjaan 
vähemmän, niin lisäämme määrää muissa sarjoissa. Ilmoittautumislomake 
liitteenä. 

 
Ilmoittautumismaksu 125 €/joukkue; minorit, seniorit ja aikuiset 

80 €/joukkue; tulokkaat ja SM-noviisit  
Jälki-ilmoittautumisesta perimme kaksinkertaisen maksun. Osallistumismaksu 
maksetaan ennen kisoja kilpailuvahvistuksen saamisen jälkeen. 

 
 Tuomarilasku laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa 

mainitsemaanne osoitteeseen.  
 
Kilpailusäännöt Kilpailuissa noudatetaan STLL:n sääntöjä ja ohjeita sääntökirja 23 mukaisesti.  

Kilpailuissa käytetään Muodostelmaluistelun Pistearviointia. Ilmoittava seura 
vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit tai -luvat ovat voimassa.  

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Suunniteltu ohjelma -lomake tulee toimittaa viimeistään 1.3.2017 osoitteella 
mlkilpailut.ltl@gmail.com. Suunniteltu ohjelma –lomake liitteenä. 
 

Musiikkilaitteet CD-soitin. Kilpailumusiikin tulee olla kahdella levyllä, ensisijaisesti soitettavalla 
sekä varakopiolla. Tarkistattehan, että molemmat levyt ovat kunnossa. 
Molempiin levyihin tulee merkitä joukkueen nimi, sarja ja musiikin kesto.  

 
Arvonta Kilpailun luistelujärjestys arvotaan sunnuntaina 5.3.2017 klo 11.00 järjestävän 

seuran toimesta LTL:n toimistossa, SOL harjoitusjäähalli. 
 



Tiedot arvonnasta tulevat Lahden Taitoluistelijoiden nettisivuille 
(www.lahdentaitoluistelijat.fi) mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.  

 
Käsiohjelma  Käsiohjelmaa varten pyydämme seuroja toimittamaan seuraavat tiedot: 

 Joukkueen kuva, luistelijoiden nimet kuvan mukaisessa järjestyksessä 
 Valmentajat, huoltajat ja joukkueenjohtaja 
 Ohjelman teema sekä joukkueen keski-ikä 
 Kuvat tietoineen 15.2.2017 mennessä mlkilpailut.ltl@gmail.com 

 
Tulokset Tulokset ilmoitetaan LTL:n nettisivuilla. 
 
Tuomarit  Ylituomari Katja Repo 
 
Kilpailun johtaja Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
  Miia Karppinen 
Kilpailun sihteeri Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi 
  

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 
 

 Lahden Taitoluistelijat ry/muodostelmajaosto 
 
 
 Virpi Hurri  
 kilpailun johtaja 
 
 
 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 
 Joukkuetietolomake käsiohjelmaa varten 
 Suunniteltu ohjelma – lomake 
 
 
Jakelu STLL 
 Tuomarit 
 Kutsutut seurat 
 
 
   
 


