Kilpailukutsu
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT) kutsuu STLL:n rekisteröityjä muodostelmaluistelun
joukkueita, joiden luistelijat ovat lunastaneet kilpailupassin kaudelle 2021-2022, perinteiseen
muodostelmaluistelun Pikkujoulukilpailuun.
Kutsutut seurat: TTK, HTK, HL, HSK, LTL, Kaari, Tappara, VG-62, MTK, EsJT ja ETK. Huom!
Vain yksi joukkue/seura/sarja.
Paikka: Trio Areena, Tikkurila, Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa.
Aika: Lauantai 27.11.2021 klo 9.00-20.00. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.
HUOM! Noudatamme kilpailun aikana voimassa olevia Vantaan kaupungin, AVI:n, STM:n ja
THL:n sekä Olympiakomitean ja STLL:n antamia ohjeita yleisö- ja urheilutapahtumien
järjestämisessä.
Kilpailusarjat:
Masters VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset seniorit VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset juniorit VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset noviisit VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Tulokkaat VO, ohjelman kesto 2 min 30 s +/- 10 s
Minorit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
SM-Noviisit VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
SM-Juniorit VO, ohjelman kesto 3 min 30 s +/- 10 s
Luistelujärjestys ja alustava aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Kilpailun lopullinen
aikataulu ilmoitetaan kilpailun kotisivulla mahdollisimman pian arvonnan jälkeen ja lähetetään
joukkueiden yhteyshenkilöille sähköpostitse.
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n muodostelmaluistelun kilpailusääntöjä kaudelle 20212022. Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn.
Kentän koko: 57,75 x 27,95 metriä
Arviointi:
Muodostelmaluistelun pistearviointi MUPI; Tulokkaat, Kansalliset noviisit
ISU; Masters, Kansalliset seniorit, Kansalliset juniorit, Minorit, SM-Noviisit, SM-juniorit.
Arvioijat: Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avautuu STLL:n Taikkari-järjestelmässä tiistaina
28.9.2021 klo 9.00 ja päättyy perjantaina 15.10.2021 klo 20.00.
Joukkueen suunniteltu ohjelma ja ohjelmamusiikki tulee olla ladattuina Taikkariin ennen
ilmoittautumista. Ilmoittautumista ei voi suorittaa loppuun ilman em. tietoja.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura
vakuuttaa ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on
voimassa oleva toimihenkilöpassi.

Joukkueet saavat paikan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä ja järjestävä seura varaa
oikeuden muuttaa ennakkoon ilmoitettujen osallistuvien joukkueiden määrää.
Osallistumisen peruuttaminen: STLL:n sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.
Tulokkaat, MUPI

6-8 joukkuetta > EVT + 5 (7) muiden seurojen joukkueita
(Huom! STLL:n rajoitus osallistumiseen)
Kansalliset noviisit, MUPI 6 joukkuetta > EVT + 5
(Huom! STLL:n rajoitus osallistumiseen)
Masters, ISU 6 joukkuetta > EVT + 5 (mahdollisuus lisäpaikkoihin)
Kansalliset seniorit, ISU 6 joukkuetta > EVT + 5 (mahdollisuus lisäpaikkoihin)
Kansalliset juniorit, ISU 6 joukkuetta > EVT + 5
(Huom! STLL:n rajoitus osallistumiseen)
Minorit, ISU
6-8 joukkuetta > EVT + 5 (7)
(Huom! STLL:n rajoitus osallistumiseen)
SM-noviisit, ISU
6 joukkuetta > EVT + 5 (mahdollisuus lisäpaikkoihin)
SM-juniorit, ISU
6 joukkuetta > EVT + 5 (mahdollisuus lisäpaikkoihin)
STLL on kilpailut myöntäessään asettanut seuraavat ehdot:
27.11.2021 EVT
Sarjat: SM-juniorit, SM-noviisit, minorit, noviisit, tulokkaat, juniorit, senior, masters
•
•

eri noviisi- ja tulokasseurat ja joukkueet kuin KeMu:n kisassa samana päivänä > HUOM MUUTOS 10.9.2021
KeMu ei noviiseja, sen sijaan minorit
eri seurat ja joukkueet kuin PTL:n kisassa sarjoissa: minorit, noviisit, tulokkaat ja juniorit

27.11.2021 KeMu
Sarjat: Noviisit, tulokkaat, aikuiset > HUOM MUUTOS 10.9.2021 KeMu ei noviiseja, sen sijaan minorit
•

eri noviisi=minori- ja tulokasseurat ja joukkueet kuin EVT:n pikkujoulukisassa samana päivänä

4.12.2021 PTL
Sarjat: Minorit, noviisit, tulokkaat, juniorit, aikuiset
•
•

eri seurat ja joukkueet kuin EVT:n pikkujoulukisassa sarjoissa Minorit, noviisit, tulokkaat ja juniorit
eri seurat ja joukkueet kuin KeMun kisassa sarjoissa: noviisit=minorit, tulokkaat ja aikuiset

Ilmoittautumismaksut:
MUPI-sarjat: 110 € Kansalliset noviisit, Tulokkaat
ISU-sarjat: 175 € Masters, Kansalliset seniorit, Kansalliset juniorit, Minorit, SM-Noviisit ja SMjuniorit
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Luistelujärjestyksen arvonta: Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta
keskiviikkona 27.10.2021 klo 18 Myyrmäen jäähalli 1, kahvilakabinetti 2.krs
Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun kotisivuilla 27.10.2021 klo 21
Palkintojenjako: Palkintojen jako suoritetaan tulosten vahvistuttua myöhemmin
ilmoitettavalla tavalla ja paikassa.
Käsiohjelma: Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailun
kotisivuilla. Lähetämme erikseen kilpailuun osallistuville joukkueille materiaaliohjeet.

Pääsyliput: Pääsyliput ovat saatavilla ennakkoon ostettuna ma 8.11.2021 alkaen.
Linkki lipunmyyntiin julkaistaan kilpailun kotisivuilla viikolla 44. EVT:n suunnitelmissa on
kilpailun striimaus, josta lisätietoa lipunmyynnin yhteydessä.
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. Viimeinen ruokailun tilauspäivä on
22.11.2021.
Majoitus: Kilpailun kotisivuilla on tarjous Hotelli Tikkurilaan. Majoituksen haluavat joukkueet
tilaavat sen itse kilpailun kotisivuilla olevan tarjouksen mukaisesti Hotelli Tikkurilan
vastaanotosta puh. 043 825 2928 tai hotelli@hotellitikkurila.fi.
Muuta huomioitavaa:
Trio Areenalla on kahvila, jossa on tarjolla suolaista ja makeaa purtavaa.
IceCafe puh: 045 128 4479, http://www.ice-cafe.fi/
Joukkueiden lämmittelytilat sijaitsevat Trio Areenan vieressä Peltolan koulun tiloissa
Trio Areenan yleisötilat ovat rajalliset. Toivomme, että joukkueet poistuvat hallista oman
sarjansa palkintojen jaon päätyttyä. Samoilla busseilla kulkevat joukkueet voivat jäädä halliin
odottamaan yhteiskuljetuksensa viimeisen suoritusvuorossa olevan joukkueen sarjan
päättymistä.
Kilpailun kotisivut: pikkujoulukilpailu.evtluistelijat.fi
Lisätietoja: Kilpailunjohtaja Anu Husu-Peltonen, anu.husu-peltonen@evtluistelijat.fi

Tervetuloa!
Anu Husu-Peltonen
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
22.09.2021

Jakelu: TTK, HTK, HL, HSK, LTL, Kaari, Tappara, VG-62, MTK, EsJT ja ETK, STLL, Tuomarit

