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Muodostelmaluistelun SM-sarjojen 2. valintakilpailu 7.-8.12.2019 

Sarjat: SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-seniorit 

Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun SM-sarjojen 2. valintakilpailuun. 
 
Paikka Lahden jäähalli ISKU-Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 
 
 
Alustava aikataulu 

Lauantai 7.12.2019  
08:30 – 10:20 SM-noviisit (lohko 2) vo -harjoitukset 
10:40 – 13:20 SM-juniorit, lo -harjoitukset 
13:40 – 14:20 SM-seniorit, lo -harjoitukset 

 
Lauantai 7.12.2019  

15:00 – 16:23 SM-noviisit (lohko 2) vo -kilpailu 
16:45 – 18:37 SM-juniorit, lo -kilpailu 
18:57 – 19:21  SM-seniorit, lo -kilpailu 

 
Sunnuntai 8.12.2019  
08:00 – 9:50 SM-noviisit (lohko 1) vo -harjoitukset 
10:10 – 13:14 SM-juniorit, vo -harjoitukset 
13:34 – 14:22 SM-seniorit, vo -harjoitukset 

 
Sunnuntai 8.12.2019  

15:00 – 16:23 SM-noviisit (lohko 1) vo -kilpailu 
16:43 – 18:47 SM-juniorit, vo -kilpailu 
19:07 – 19:39 SM-seniorit, vo -kilpailu 

 
Yksityiskohtainen aikataulu löytyy tämän vahvistuksen liitteenä. Varaamme oikeuden 
aikataulun muuttamiseen.  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 

Arviointi Käytössä on ISU –arviointi. 

Arvioijat STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Tiedot löytyvät kilpailun nettisivuilta. 

Osallistujat Osallistujalista liitteenä. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Musiikki Livestreamattavissa kilpailuissa tulee joukkueiden toimittaa tarkat musiikkitiedot Suomen 
 Taitoluisteluliittoon. Lomaketta täytettäessä valitaan kaikki täyttöhetkellä tiedossa olevat  
 kilpailut, joihin joukkue osallistuu. Musiikkitiedot tulee olla täytettynä 31.10.2019 mennessä.  
 https://www.lyyti.fi/reg/musiikkitiedot_19_20 

Arvonta Arvonta suoritetaan palloilla 1.12.2019 klo 13 Lahden Isku Areenalla. Luistelujärjestykset 
 julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 



Tulossivut Tulokset julkaistaan kilpailujen nettisivuilla.   
  
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

 Ovet aukeavat joukkueille lauantaina 7.12.2019 klo 06:45 ja sunnuntaina 8.12.2019 klo 6:15. 
 Kilpailutoimisto sijaitsee joukkueiden sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä ja on merkitty 
 oheiseen karttaan. Sisäänpääsy on sallittu vain kulkuluvalla joukkueille ja toimihenkilöille.  

 Mikäli ilmoittautumiseen on tullut muutoksia, pyydämme teitä toimittamaan päivitetyn 
 ilmoittautumislomakkeen akkreditoituessanne kilpailutoimistoon. Valmentaja allekirjoittaa  
 ilmoittautumislomakkeen. 

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa heti halliin saapuessaan. Joukkueille on 
varattu kulkuluvat ilmoittautumisen mukaisesti. Pyydämme joukkueita ottamaan omat 
kaulanauhat kulkulupaa varten.  

SM-noviisit voivat kulkulupaa näyttämällä seurata kilpailua toisena kilpailupäivänä. Lohkon 1 
SM-noviisijoukkueiden on akkreditoiduttava lauantaina, mikäli haluavat seurata lauantain 
kilpailua. Kulkuluvat tulee säilyttää koko kilpailun ajan. Yksittäisiä kulkulupia ei luovuteta 
joukkueiden jäsenille. 

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut bussinkuljettajat ja valokuvaajat voivat noutaa omat 
kulkulupansa kilpailutoimistosta. 

Kilpailumusiikkien varalevyt (2 kpl CD-levyjä) tulee jättää kilpailutoimistoon akkreditoinnin 
yhteydessä. 

Yleisön sisäänkäynti 

 Kts. kartta kilpailujen nettisivuilla. 

Pysäköinti  Hallin läheisyydessä on pysäköintialueita ja erillinen pysäköintialue linja-autoille.  

Lämmittelytilat  

 Joukkueille on varattu verryttelytilat jäähallin välittömässä läheisyydessä olevassa erillisessä 
 rakennuksessa, Urheilukeskuksen pääkatsomorakennuksen juoksusuoralla. Kartta ohessa. 
 Verryttelytilat ja –ajat on merkitty minuuttiaikatauluun.  

 Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja  
 kannustushuudot häiritse muiden valmistautumista.  
 
 Pyydämme joukkueita ottamaan mukaan omat jatkojohdot ja latauslaitteet 
 lämmittelyssä käytettäville musiikkisoittimille. 
 
Joukkueiden paikat jäähallissa  
 
 Kilpailun ajaksi luistelijoille on varattu paikat katsomosta. Paikkoja ei ole nimetty, vaan ne 
 ovat vapaasti valittavissa. Tarkempaa tietoa luistelijoiden katsomoalueista, saa akkreditoinnin 
 yhteydessä kilpailutoimistosta. Kilpailusuoritusten aikana kulkua katsomossa on vältettävä.  

Pukukopit Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 5 pukukoppia.  

Kukat ja lahjat  

 Kilpailun aikana hallilla on myynnissä koruja ja muita pieniä muistamisia. Turvallisuussyistä 
 lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Lahjat voi jättää niitä varten varattuihin joukkueittain 
 nimettyihin kasseihin, jotka järjestäjät toimittavat pukukoppeihin. Lahjakassit sijaitsevat hallin 
 yleisösisäänkäynnin aulassa.  

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

 

 



Palkintojenjako  

 Palkintojenjako on mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen. Mitalit jaetaan kaikille 
 joukkueen luistelijoille. Palkinnot jaetaan lauantaina SM-noviisit lohko 2 ja sunnuntaina SM-
 noviisit lohko 1, SM-juniorit ja SM-seniorit. 

 Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä.  
 
Ruokailu Ruokailu järjestetään ennakkoon varanneille joukkueille Ravintola Lämärissä Isku Areenan
 ylätasanteella. Arvioijien ruokailu ja välipalat järjestetään kilpailun jäädytystaukojen yhteyteen.  

 Valmentajille on valmentajaloungessa tarjolla välipalaa, Ravintola Lämärin yhteydessä 
 olevassa aitiossa.  

 Katsojia/luistelijoita palvelee Buffetti Isku Areenan ylätasanteella koko kilpailun ajan. Tarjolla 
 on yleisölle myös ruokaisampia vaihtoehtoja. 

Pääsyliput Pääsylippuja on myynnissä ennakkoon sekä paikanpäällä. Paikat on numeroituja. Liput myy 
 Lippu.fi  
 https://www.lippu.fi/artist/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-sm-2-valintakilpailu-2614452/ 

 Ennakkolippujen hinnat:  

 All Event, aikuiset: 37 € 
 All Event, lapsi 5-15 v, opiskelija, eläkeläinen ja varusmies: 27 € 
 Päivälippu, aikuiset: 24,50 € 
 Päivälippu, lapsi 5-15 v, opiskelija, eläkeläinen ja varusmies: 15 € 

 Hintoihin lisätään toimitusmaksu. Kilpailupäivinä pääsylippuja on saatavissa Isku Areenan 
 lipunmyynnistä hallin pääovilla. Lipunmyynti alkaa 1,5 tuntia ennen kilpailun alkua. 
 Maksuvälineenä käyvät käteinen ja pankkikortti.  

 Huom! Harjoituksia pääsee seuraamaan vain ennakkoon ostetuilla lipuilla. 
  

Kilpailun nettisivut 

 https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/muodostelmaluistelun-sm-2-valint/ 

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  
 

Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 

 

Liitteet Osallistujat 
 Alustava aikataulu 
 Arvioijat 
 Kartta Jäähalli 
 Kartta Urheilukeskus 
  
 Tervetuloa Lahteen! 


