
   
Lahden Taitoluistelijat ry 

Kilpailuvahvistus 
2.2.2019 

 

 

Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. kilpailu ja SM-juniorit 3. 
kilpailu 

Sarjat: Aikuiset, Juniorit, Seniorit, Masters ja SM-juniorit (5 joukkuetta) 

Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun 
kansallisten sarjojen 2. kilpailuun ja SM‐junioreiden 3. kilpailuun. 

 
Paikka Lahden jäähalli ISKU-Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 
 
 
Alustava aikataulu 

Lauantai 9.2.2019  Sarja 
10:00 – 11:32 Aikuiset L 6 
11:52 – 13:24 Aikuiset L 5 
 Palkintojenjako jään ulkopuolella 
13:54 – 14:44 SM-juniorit harjoitukset / lo 
15:04 – 16:27  Juniorit L 6  
16:47 – 17:22 Seniorit L 6 
17:42 – 18:17 SM-juniorit lo 
n. 18:30 alkaen Palkintojenjako jäällä 

 
Sunnuntai 10.2.2019  Sarja 
09:30 – 10:30 SM-juniorit harjoitukset / vo 
10:50 – 12:13 Juniorit L 5 
12:33 – 13:08 Seniorit L 5 
13:38 – 15:01 Masters 
15:21 – 16:01 SM-juniorit vo 
n. 16:20 alkaen Palkintojenjako jäällä 
17:15  Jään oltava tyhjä 

 
Yksityiskohtainen aikataulu on liitteenä. Varaamme oikeuden aikataulun muuttamiseen.  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 

Arviointi Käytössä on ISU -arviointi sarjoissa juniorit, masters, seniorit ja SM-juniorit. MUPI –arviointi
 sarjassa aikuiset. 

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

Osallistujat Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

 Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on pitänyt toimittaa 17.1.2019 mennessä
 osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com. Lomakkeessa tulee näkyä täyttäjän nimi, 
 päiväys sekä valmentajan puhelinnumero. 

Musiikki Ohjelmamusiikit on pyydetty toimittamaan sähköisenä mp3- tiedostona osoitteeseen  
 musiikki.ltl@gmail.com 12.1.2019 mennessä. HUOM! musiikista on oltava mukana myös 
 varakopio. Sitoudumme hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 



 

Arvonta Arvonta on suoritettu 31.1.2019.  

Tulossivut Tulokset julkaistaan reaaliajassa, paitsi MUPI-arvioitavassa Aikuiset-sarjassa, jonka tulokset 
 julkaistaan vasta palkintojenjaossa.  

 Muissa sarjoissa, joukkueet ryhmittyvät kuuntelemaan saamansa pisteet ns. kiss&cry -
 alueelle.  

https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/2-lk-masters-juniorit-seniorit-a/tulokset/ 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

 Ovet aukeavat joukkueille lauantaina 9.2. klo 07:30. Sisäänkäynti näkyy oheisesta 
 kartasta. Sisäänpääsy on sallittu vain kulkuluvalla joukkueille ja toimihenkilöille.  

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa heti 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 ajantasalla olevan 
ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon. Joukkueen edustaja vahvistaa allekirjoitetun 
ilmoittautumislomakkeen.  

HUOM! Varaattehan aikaa saapumiseenne tarpeeksi. Suosittelemme kaikille joukkueille 
saapumista joko julkisilla kulkuvälineillä tai yhteiskuljetuksin. Joukkueiden bussit jättävät 
joukkueet n. 7 min kävelymatkan päähän hallilta. Huomioittehan tämän pukeutumisessa. 
Kartta liitteenä. Liitteenä myös linja-auton tuulilasiin näkyvälle paikalle asennettava 
pysäköintilupa. Linja-autot voivat pysäköidä ko. alueella koko kilpailun ajan. 

Yleisön sisäänkäynti 

 Radiomastojen / Ravintola Lämärin puoleisesta päädystä.  

Pysäköinti  Samaan aikaan järjestettävät Salpausselän kisat tuovat oman mausteensa kisajärjestelyihin 
 mm. liikkumisen ja pysäköinnin osalta. Kisojemme nettisivuille päivitetään tarkempia ohjeita 
 sekä joukkueille että yleisölle.  

 Pysäköinti hallin läheisyydessä on ainoastaan tuomareille ja kisaorganisaation toimihenkilöille 
 erityisluvalla.  

 Joukkueita kuljettavat linja-autot jättävät joukkueet n. 7 min. kävelymatkan päähän hallilta.
 Linja-autoissa tulee olla pysäköintiin oikeuttava pysäköintilupa, joka ohessa liitteenä ja se 
 tulee tulostaa linja-auton tuulilasiin näkyvälle paikalle A4-kokoisena. Linja-autoille on erillinen
 pysäköintialue, joka on vain ja ainoastaan linja-autojen käytössä.  

 Henkilöautoilla ei jäähallin välittömään läheisyyteen ole mahdollisuuksia, vaan niillä tulevien 
 on etsittävä parkkipaikka yleisölle osoitetuilta parkkialueilta. Suosittelemmekin vahvasti, että 
 joukkueet saapuvat paikalle, joko julkisilla kulkuvälineillä tai yhteiskuljetuksin. 

Lämmittelytilat  

 Joukkueille on varattu verryttelytilat, Urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä olevalta 
 Salpausselän koululta. Kartta ohessa.  

 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 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. Kisasivuilla on myös kartta, johon 
 merkitty numeroin kunkin pukukopin sijainti.  

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 jälkeen.  

- Lauantaina aikuisten sarjan palkinnot jaetaan jään ulkopuolella sarjan jälkeen. Sarjojen 
juniorit sekä seniorit palkinnot jaetaan jäällä välittömästi kilpailun päätyttyä.  

- Sunnuntaina palkinnot jaetaan välittömästi kilpailun päätyttyä jäällä. 

 Mitalit on varattu seuraavasti:   
- Aikuiset max 26 
- Juniorit max 24 
- Masters max 26 
- Seniorit max 24 
- SM-juniorit max 20 

 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. 
 Varaathan käteistä mukaan. 

Medical-tiimi Kilpailussa joukkueiden osalta ensiavusta vastaavat rekisteröidyt sairaanhoitajat. Kilpailussa  
 ei ole lääkäriä paikalla. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti ensihoito-osasto on erittäin  
 lähellä, n. 6 km päässä kisapaikalta. 
 Yleisöensiavusta vastaa erillinen ensiaputiimi. 
 
Pääsyliput Pääsylippuja on myynnissä ennakkoon sekä paikanpäällä. Lisätietoa löytyy kisojen 
 nettisivuilta.   

Kilpailun nettisivut 

 https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/2-lk-masters-juniorit-seniorit-a/ 

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 Aikataulu 
 Ohjeita kilpailijoille 
 Jäähallin kartta 
 Kartta kisa-alueesta 
 Linja-auton parkkilippu 
 
 Tervetuloa Lahteen! 


