
 
 
 

 KILPAILUVAHVISTUS   Lahti 12.2.2017 
 
 

 
Muodostelmaluistelun tulokkaiden, minoreiden, SM-noviisien, senioreiden ja aikuisten 
kutsukilpailu 12.3.2017, Lahti. 
 
Kiitos ilmoittautumisestanne. Vahvistamme osallistumisenne muodostelmaluistelun kutsukilpailuun. 
 
Aika   sunnuntaina 12.3.2017, kilpailu alkaen klo 12:15 (ei harjoituksia). 
 
Kilpailupaikka  Jäähalli IskuAreena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 Lahti 
    
Arvonta  Arvonta suoritetaan sunnuntaina 5.3.2017 klo 11.00 Lahden Taitoluistelijat  
   ry:n toimistossa, harjoitusjäähalli SOL-Areena. Luistelujärjestys on nähtävillä  
   kilpailujen nettisivuilla www.lahdentaitoluistelijat.fi / Kilpailut / Omat kilpailut  
   sekä facebookissa. 

 
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. Arvonnan tuloksia voi myös kysyä 
kilpailunjohtaja Virpi Hurrilta, puh. 040 756 7776. 

 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä ja ohjeita kaudelle sääntökirja 23 

mukaisesti. Käytössä on arviointina Muodostelmaluistelun Pistearviointi 
MUPI. Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit tai 
 –luvat ovat voimassa. 

 
Ilmoittautumismaksu 125 €/joukkue; minorit, seniorit ja aikuiset  
   80 €/joukkue; tulokkaat ja SM-noviisit  

Jälki-ilmoittautumisesta menee kaksinkertainen maksu. Osallistumismaksu  
maksetaan ennen kilpailuja, viimeistään 5.3.2017.  
Tilitiedot LTL/Muodostelmajaosto, FI24 4212 0010 1825 70. Viestikenttään 
joukkueen nimi. 

 
Pyydetyt lomakkeet Käsiohjelmatiedot on toimitettava viimeistään tiistaihin 15.2.2017 mennessä  
   ja ohjelmalomakkeet viimeistään 1.3.2017, jonka jälkeen ne syötetään  
   järjestelmään.  
 
Musiikki  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.  
 
Kilpailun tekninen henkilöstö ja tuomaristo 
 

Ylituomari Repo Katja. Tuomarit: Aalto Katri, Heikkinen Katri ja Kaukonen 
Tuula. Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten  
mukaisesti ja laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa 
mainitsemaanne osoitteeseen.  

 
Kilpailun pääsyliput Kilpailuun ei myydä pääsylippuja. 
 
 
 
 



Jäähalliin saapuminen 
 
   Jäähalli avataan joukkueita varten n. klo 10:00. Ensimmäinen joukkue  
   pääsee pukukoppiin klo 11:53. 
 
   Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin  
   saapuessaan. Kilpailumusiikit tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen 
   akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Pukukopit ja verryttelytilat 
 
   Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 4 pukukoppia ja sen lisäksi  
   lämmittelytiloja jäähallin sisääntulokerroksessa. Tarkemmat tiedot saa  
   paikanpäällä kilpailutoimistossa. 
 
Ruokailu Jäähallilla on mahdollista ruokailla Ravintola Lämärissä. Lounas 10,00 euroa 

sis. lämmin ruoka, salaatti, leipä ja juoma. Toivomme tietoa ruokailusta 
sähköpostitse osoitteeseen lehtolaliisa@gmail.com 1.3.2017 mennessä. 
Ruokaa valmistetaan tilausten mukaisesti, joten siksi ilmoittautuminen on 
tärkeää. Ohessa on erillinen tilauslomake. 

 
Joukkueiden paikat katsomossa 
 
   Kilpailun aikana luistelijoille on varattu paikat katsomosta. Kilpailusuoritusten 

aikana kulkua katsomossa on vältettävä.  
 
Palkintojenjako Kutsukilpailussa kaikki joukkueen luistelijat voivat osallistua   
   palkintojenjakoon. Joukkueiden palkintojenjako tapahtuu jäällä.   
   Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua, tai muuta yhtenäistä   
   joukkuevaatetusta valmentajan ohjeen mukaisesti. 
 
Lahjat   Turvallisuussyistä lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Lahjat voi jättää 
   niitä varten varattuihin joukkueittain nimettyihin kasseihin, joista järjestäjät 
   toimittavat ne luistelijoille pukukoppeihin.  
 
Kisalakanat  Joukkueiden kisalakanat voi hallilla kiinnittää vapaasti näkyville paikoille,  
   kuitenkin siten ettei kiinnityksestä aiheudu hallin rakenteille haittaa.  
 
Kilpailunjohtaja Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
   Miia Karppinen 
Kilpailunsihteeri Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi 
 
   Lämpimästi tervetuloa Lahteen! 
 
   Lahden Taitoluistelijat ry/muodostelmajaosto 
 
Liitteet   Paikoitus ja kulku IskuAreenalle 
   Käytännön ohjeita joukkueille 
   Ruokailuvarauslomake 
 
Jakelu STLL, tuomarit, EVT, HL, HTK, JyTLS, KeMu, KTK, LTL, MTK, SaiTL, SeiTL, 

Tappara ja TTK 
 
   
 
 


