
  
  KILPAILUKUTSU 

  19.12.2019   

 

 

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 25.1.2020 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT) kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 

lunastaneita muodostelmaluistelun joukkueita kutsukilpailuun.  

 

Paikka  Myyrmäen jäähalli, kaukalo 1, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa  

Jäähallin pohjakartta ja lisätietoja paikasta löytyy kilpailun kotisivuilla.  

Alustava aikataulu  

 Päivä ja kellonaika: lauantai 25.1.2020 noin klo 12-15  

 Sarjat: Kansalliset juniorit, Kansalliset Seniorit, Masters 

Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

Kilpailusarjat    

Sarja VO kesto/kerroin  

Kansalliset juniorit 3 min ± 10 s 

Kansalliset seniorit 3 min ± 10 s 

Masters 3 min ± 10 s 

 

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

voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon.  

Kentän koko  59 m x 29 m  

Arviointi ISU 

Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.  

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen tehdään sähköisen linkin kautta 7.1.2020 klo 18.00 mennessä. Joukkueet 

otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä.   

Linkki sähköiseen lomakkeeseen:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn1ikZiqlrpNxiFgek0Sb0vkBRCwcOqbQPvSpCV71WjRw/viewf

orm 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn1ikZiqlrpNxiFgek0Sb0vkBRCwcOqbQPvSpCV71WjRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn1ikZiqlrpNxiFgek0Sb0vkBRCwcOqbQPvSpCV71WjRw/viewform


  
  
Sähköiseen lomakkeeseen on täytettävä:  

• seura  

• joukkueen nimi  

• kilpailusarja  

• valmentaja(t)  

• joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa  

• huoltaja(t)  

• mahdollinen kuvaaja 

• mahdollinen bussinkuljettaja 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten  

• sähköpostiosoite tai verkkolaskutusosoite arvioijien kululaskutusta ja 

ilmoittautumislaskua varten  

Lomakkeeseen liitetään luistelijoiden nimet ja luistelijoiden syntymäajat liitetiedostona, joka 

on tämän kutsun liitteenä.  

Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.  

Ilmoittautumismaksut  

140 € / joukkue: Kansalliset juniorit, Kansalliset seniorit ja Masters 

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.  

Kilpailuun mukaan päässeet joukkueet julkaistaan kilpailun kotisivuilla 8.1.2020 klo 21 

mennessä.  

Suunniteltu ohjelma -lomake ja musiikki  

Lähetämme osallistujille sähköisen linkin, jonka kautta musiikki ja suunniteltu ohjelma -

lomake toimitetaan viimeistään 13.1.2020 klo 18.00 mennessä.  

Tarkistetussa ja voimassaolevassa lomakkeessa on myös valmentajan nimi ja puhelinnumero.  

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona ennakkoon ja CD-

levyllä kilpailupaikalle. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA CD-

levy(CD-R tyyppinen levy) toimitetaan akreditoinnin yhteydessä kilpailutoimistoon. Musiikista 

on oltava mukana myös varakopio.  

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

Arvonta  Paikka Aika 

Arvonta suoritetaan järjestävän 

seuran toimesta 

Vantaa, Myyrmäen jäähalli 1, kahvilakabinetti 

2.krs 
20.1. klo 18 

Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun kotisivuilla 20.1. klo 21 

 

Ruokailu  Joukkueet voivat tilata ruokailun etukäteen jäähallin kahviosta, ohjeet kilpailun kotisivuilla. 

Majoitus  Järjestävällä seuralla ei ole tarjota majoituspakettia.  

Käsiohjelma  

Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailun kotisivuilla. Lähetämme 

sähköisen linkin, jonka kautta joukkueen käsiohjelmatiedot toimitetaan viimeistään 13.1.2020 

klo 18 mennessä. Joukkueen kuva tulee nimetä SARJA/SEURA/JOUKKUE.  



  
  
Pääsyliput Aikuiset 5 €, lapset 4-16-vuotta 3 €, alle 4 -v ilmainen sisäänpääsy  

Lipunmyynti kilpailupäivänä alkaa klo 11.00. Maksutapa käteinen/maksukortti. 

Kilpailun kotisivu 

https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-2019-2020/kutsukilpailu-25-1-2020/ 

Kilpailun facebook tapahtuma https://www.facebook.com/events/445360836145160/   

 

Kilpailujohtaja    Johanna Toimela muokkakisat.evt@gmail.com   

Kilpailusihteeri  Mikaela Kumlin muokkakisat.evt@gmail.com   

Tapahtuman myyntipaikat Heli Backman toiminnanjohtaja.evt@gmail.com   

Kutsutut seurat  

Kansalliset juniorit: Esjt, Jytls, Ptl, Vg-62, HL, Taptl, HSK, UpTl, PML, Joka, KKJT  

Kansalliset seniorit: Esjt, ETK, HL, Vg-62, LTL, Taptl, HSK, Joka 

Masters: Esjt, ETK, HL, HTK, HSK, Vg-62, TapTL 

 

Jakelu  Kutsutut seurat, STLL, arvioijat  

Liitteet Luistelijalista  

Suunniteltu ohjelma -lomake  
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