
  KILPAILUVAHVISTUS  

  09.03.2022 

 

ML KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 19.3.2022 

 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 

muodostelmaluistelun ML Kauden päätöskilpailuun. 

 

Paikka Trio Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa 

 

Aikataulu ja kilpailusarjat 

Kilpailut alkavat klo 9:30 ja päättyvät n. klo 18:00. 

 

Aikuiset klo 9.30-10.45 
Noviisit klo 10.50-11.05 

Tulokkaat klo 11.20-15.50 
Juniorit klo 16.10-17.45 
 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022 

 

Arviointi Käytössä on  

MUPI-arviointi Aikuiset, Noviisit, Tulokkaat 

ISU-arviointi; Juniorit 

 

Arvioijat Arvioijat löytyvät kisan kotisivuilta: 

https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-

kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/joukkueet/ 

 

 

Osallistujat Osallistujalista löytyy kisan kotisivuilta. 

 https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-

kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/joukkueet/ 

 

Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

 

Ilmoittautumismaksut  

Sarja    Maksu € 

Aikuiset (MUPI) 100,00 

Noviisit (MUPI) 100,00 

Tulokkaat (MUPI) 100,00 

  

Juniorit (ISU) 140,00 

 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun 

jälkeen. 

 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

Lomakkeiden tulee olla ladattuna Taikkariin. Muutoksia ohjelmalomakkeisiin ei voi 

enää tehdä 

 

 

Musiikki Musiikista on joukkueella oltava mukana myös varakopio muistitikulle 

tallennettuna ja muistitikku tulee olla vastuuvalmentajalla nopeasti saatavissa 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
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Luistelujärjestyksen arvonta 

Arvonta on suoritettu 7.3.2022 ja sarjakohtainen aikataulu on julkaistu kilpailun 

kotisivuilla 

https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-
kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/ 

 

Luistelujärjestyksen arvonnat on suoritettu seuraavasti: 

 

Aikuiset: SB-tulosten perusteella osallistujat on jaettu kahteen luisteluryhmään, 

6+3, ja ryhmässä olevien joukkueiden kesken on suoritettu arvonta. 

 

Noviisit: Arvottu osallistujien kesken 

 

Tulokkaat: 35 joukkuetta on ensin listattu seuran nimen mukaiseen 

aakkosjärjestykseen, jonka jälkeen on arvottu se järjestysnumero, josta 

varsinainen luistelujärjestyksen arvonta aloitetaan. 

 

Arvonnassa Tulokkaita yhteensä 35 joukkuetta. Joukkueet ryhmiteltiin arvonnan 

jälkeen kolmeen ryhmään, 11+12+12 joukkuetta.  Yksi Tulokas-sarjan joukkue 

ilmoittautui arvonnan jälkeen.  Jälki-ilmoittautunut joukkue luistelee ennen 

Tulokkaat-sarjan ensimmäistä ryhmää kilpailun ulkopuolella.  

 

Juniorit: SB-tulosten perusteella osallistujat on jaettu kahteen luisteluryhmään, 

5+5, ja ryhmässä olevien joukkueiden kesken on suoritettu arvonta. 

 

Mahdollisten poisjääntien takia lopullinen aikataulu vahvistetaan tiistaina 

15.03.2022 klo 18.00 mennessä, jonka jälkeen muutoksia ei enää tehdä. 

 

 

Tulossivut Linkki julkaistaan kilpailun kotisivuilla ennen kilpailun alkua. 

 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8.00. Sisäänkäynti on Trio Areenan sivuovesta 

(kartta kotisivuilla). Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee 

pukukoppikäytävän aulassa.  

 

Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita 

toimittamaan ajan tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin 

yhteydessä.  

 

HUOM! Osallistuvan joukkueen tulee itse seurata viranomaisten antamia ohjeita ja 

määräyksiä.  Kilpailun koronaohjeet kilpailijoille ja yleisölle päivitetään kotisivuille. 

 

Pysäköinti Trio Areenan parkkipaikka ja muut läheiset parkkipaikat.  

Pysäköinti on maksuton.  

Joukkueiden bussit: Liikenteenohjaajien osoittamaan paikkaan hallin vieressä. 

 

Lämmittelytilat 

Lämmittelyyn varatut tilat sijaitsevat Trio Areenan viereisellä Peltolan koululla 

(alueet 1-3) ja Trio Areenan sisätiloissa (alueet 4-6). 

Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, 

etteivät musiikki ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai 

valmistautumista.  

 

 

Joukkueiden paikat jäähallissa 

Trio Areenan katsomotilat ovat rajalliset, joten joukkueiden toivotaan tiivistävän ja 

huomioimaan tilankäyttöä siten, että mahdollisimman moni mahtuu seuraamaan 

kisaa. Tämä koskee erityisesti Tulokkaat-sarjan joukkueita. Joukkueiden katsomo 

sijaitsee pääkatsomon vastakkaisella puolella. 

 

https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/
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Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako 

Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 

Kunkin sarjan vahvistetut tulokset pyritään julkaisemaan aina seuraavan sarjan 

jäädytystauolla.  

Jäällä tapahtuvaa palkintojenjakoa ei koronatilanteen ja tiukan aikataulun vuoksi 

voida toteuttaa. Sijoille 1-3 sijoittuneet joukkueet saavat mitalit ja ne annetaan 

joukkueen kapteeneille, jotka suorittavat joukkueen kesken mitalien jaon. 

 

Kukat ja lahjat  

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille 

tarkoitetut lahjat toivotaan annettavan suoraan luistelijoille ja valmentajille, kun 

joukkue on poistunut pukukopista suorituksen jälkeen yleisötiloihin. 

 

Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Urheilutalon kahvilassa, joka 

sijaitsee jäähallin vieressä. Buffet-ruokailu sisältäen runsaan salaattipöydän, 
pääruuan, mehu ja vesi sekä leipä ja levite. Hinta 10,50 €/ henkilö 
Varaukset Hotelli Tikkurila Läntinen Valkoisenlähteentie 52 Puh/Tel: +358 43 

825 2928 Email: hotelli@hotellitikkurila.fi www.hotellitikkurila.fi.  
Varaukseen tarvitaan seuraavat tiedot: Joukkueen nimi, yhteyshenkilö, 
henkilömäärä, mahdolliset ruoka-aineallergiat, maksutapa/laskutusosoite, 

toivottu ruokailuaika.  
 

Ruokailujärjestelyt arvioijille Trio Areenan kabinetissa 

 

Pääsyliput 

Pääsylippujen myynti: Lippuagentti. Linkki löytyy kisan kotisivuilta.  
https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-

kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/kisainfo-
liput/ 

 

Pääsylippujen hinnat 12,00 € / 8,00 € (lapset 4-15 v, eläkeläiset, opiskelijat) 

 

Lippujen hintaan lisätään Lippuagentin toimitusmaksu hinnaston mukaisesti. 

Ovella tapahtuva lipunmyynti vain pankki-/luottokortilla. 

 

Muuta huomioitavaa 

Kilpailun aikana voimassa olevat koronamääräykset löytyvät kilpailun kotisivuilta. 

Maskien käyttö pukuhuonetiloissa on edelleen suositeltavaa. 

 

Kilpailun nettisivut  

https://www.evtluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/muodostelmaluistelun-

kilpailut/kilpailut-2021-2022/ml-21-22-paatoskilpailu-19-3-2022/ 
 

 

Kilpailun johtaja ja yhteystiedot  

 

Aikuiset, noviisit ja juniorit 

Anu Husu-Peltonen 

anu.husu-peltonen@evtluistelijat.fi, 044 2382576 

 

Tulokkaat 

Riitta Vimpeli 

 

Jakelu Osallistuvat seurat, Taitoluisteluliitto, arvioijat 

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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