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Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. kilpailu 
aikuiset, masters, juniorit ja seniorit 
 
Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kutsuu STLL:n jäsenseurojen kansallisten sarjojen (juniorit, seniorit, masters ja 
aikuiset) muodostelmajoukkueet 26.11.2017 Lahden Isku-Areenalle muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. 
kilpailuun. 
 
Paikka ja aika  Lahden jäähalli ISKU-Areena , Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 

sunnuntaina 26.11.2017 klo 8 alkaen (ei harjoituksia).  
 
Sarjat Kilpailusarja/ohjelman kesto ja sarjojen luistelujärjestys 

- Aikuiset, lohko 1, vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10 s 
- Aikuiset, lohko 2, vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10 s 

o aikuisten-sarjan palkintojenjako, jään ulkopuolella  
- Masters, vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10 s 
- Juniorit, lohko 1, vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s 
- Seniorit, lohko 1, vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s 
- Juniorit, lohko 2, vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s 
- Seniorit, lohko 2, vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s 

o palkintojen jako   
  
Musiikki Kilpailumusiikki toimitettava MP3-muodossa, toimitusosoite ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksessa. Kisoihin joukkueiden on tuotava kilpailumusiikki varalle myös 
CD-levyllä. Tarkistattehan, että levy on kunnossa. Levyyn tulee merkitä joukkueen nimi, 
sarja ja musiikin kesto.  

 
Arvonta Kilpailun luistelujärjestys arvotaan perjantaina 17.11.2017 klo 18.00 järjestävän seuran 

toimesta LTL:n toimistossa, SOL harjoitusjäähallilla, Launeenkatu 7, 15100 Lahti. 
Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun 
Internetsivuilla:  https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/ml-kansallisten-
sarjojen-1-kilpa/ 
 

Tuomarit ja tekninen henkilöstö 
  STLL nimeää kilpailun tuomarit ja tekniset henkilöt. Tuomaristo ilmoitetaan  
  kilpailuvahvistuksessa. 
 
Alustava aikataulu Sunnuntai klo 9.00 – 20.00. Aikuisten sarjan palkintojenjako suoritetaan aikuisten sarjan 

kilpailujen päätteeksi, heti tulosten selvittyä jään ulkopuolella. 
 
 Juniori-, seniori- ja masterssarjojen palkintojenjako heti tulosten selvittyä jäällä. 
 
 Kilpailussa ei ole harjoituksia. Varaamme oikeuden aikataulun muuttamiseen. Tarkempi 

aikataulu toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään maanantaina 

6.11.2017. Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot: lohko, seura, joukkueen nimi, 
sarja, valmentajat (max 2), joukkueenjohtaja (max 2) ja hänen/heidän puhelinnumeronsa 
kilpailun aikana, huoltajat (max 2), luistelijoiden nimet ja syntymäajat. 

 
 Lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:  
 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 

- otsikoksi: ILMOITTAUTUMINEN/LOHKOx/Sarja/Seura/Joukkue 
 

 Ilmoitattehan, mihin osoitteeseen haluatte vahvistuksen ja tuomarikululaskun.   
 



Ilmoittautumismaksu 140 €/joukkue; juniorit, seniorit ja masters (ISU-arviointi) 
100 €/joukkue; aikuiset (MUPI-arviointi) 
Ilmoittautumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 
LTL/Muodostelmajaosto tilille: FI24 4212 0010 1825 70 viimeistään maanantaina 
6.11.2017 mennessä. 
 
Maksun viestikenttään merkitään: Lohkox/Sarja/Seura/Joukkue/ 
MLilmoittautuminen.  
 
Jälki-ilmoittautumisaikaa on pe 10.11.2017 klo 20 saakka. Jälki-ilmoittautumisesta 
perimme kaksinkertaisen maksun.  

 
 Tuomarilasku laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa 

mainitsemaanne osoitteeseen.  
 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n arviointijärjestelmän kilpailusääntöjä  
  kaudelle 2017-2018. Aikuisilla on MUPI-arviointi. Junioreilla, senioreilla ja  
  masterseilla ISU-arviointi. Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden  
  kilpailulisenssit tai -luvat ovat voimassa.  
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Suunniteltu ohjelma -lomake tulee toimittaa viimeistään lauantaina 11.11.2017 
osoitteella mlkilpailut.ltl@gmail.com.  
Otsikoksi Suunniteltu ohjelma/Lohkox/Sarja/Seura/Joukkue. Suunniteltu ohjelma –
lomake on liitteenä.  

 
Joukkue-esittelyt Kilpailuun ei tehdä painettua käsiohjelmaa. Nettiin tulevia joukkue-esittelyjä 
  varten pyydämme toimittamaan joukkueen valokuvan ja tiedot mahdollisimman  
  pian, viimeistään la 11.11.2017 osoitteella mlkilpailut.ltl@gmail.com 

 Joukkueen kuva, luistelijoiden nimet kuvan mukaisessa järjestyksessä 
 Valmentajat, huoltajat ja joukkueenjohtaja 
 Ohjelman teema sekä joukkueen keski-ikä 

 
Ruokailu  Kilpailun yhteydessä joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin Lämäri- 
  ravintolassa hintaan 10 €/hlö. Ruokailuvaraukset tehdään liitteenä olevaa  
  lomaketta käyttäen la 11.11.2017 mennessä osoitteella: Irene.wallin@pelicans.fi 
 
Majoitus  Joukkueet järjestävät itse majoituksensa. Kilpailujen nettisivuilta löytyy lisätietoa.  
 
Verryttely  Joukkueille on varattu verryttelytilat, Urheilukeskuksen alueella, Isku-Areenan  
  välittömästä läheisyydestä, Stadionin pääkatsomorakennuksen juoksusuoralta.  
  Tarkemmat tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  
 
Tulokset Tulokset ilmoitetaan LTL:n nettisivuilla. 
 
Kilpailun johtajat Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
  Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com 
 
Kilpailun sihteeri Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi; mlkilpailut.ltl@gmail.com 
  

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 
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