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KILPAILUVAHVISTUS 

 

HELSINGIN ALUEEN MUODOSTELMALUISTELUN 
ALUEMESTARUUSKILPAILUT 

9.1.2016 TRIO AREENALLA TIKKURILASSA 
 

Tikkurilan Taitoluisteluklubi (TTK) ja Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT) kiittää 

ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne  

muodostelmaluistelun Helsingin alueen Aluemestaruuskilpailuihin. 

 

 
Aikataulu ja luistelujärjestys   
  Sunnuntai 9.1.2016 klo 9:00 alkaen. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. 
  Kilpailun aikataulu ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla mahdollisimman pian. 
 
  Kilpailun luistelujärjestys: 
  Aikuiset 
  Kansalliset noviisit 
  Tulokkaat 
  Minorit 
  Palkintojenjako 
  Masters 
  Kansalliset seniorit  

Kansalliset juniorit 
  SM-noviisit 
  SM-juniorit 
  SM-seniorit 
  Palkintojenjako 
 
Kilpailupaikka  Tikkurilan Trio Areena  

Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa 
http://www.urheilupuisto.com/kartta 
 

Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle  
2015 – 2016. Tulokkailla, minoreilla, kansallisilla noviiseilla ja aikuisilla 

 käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (mupi), muilla sarjoilla 
 käytetään ISU -arviointia. Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja 
 palkintojenjakoon.  

http://www.urheilupuisto.com/kartta
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Kilpailusarjat  
Kilpailusarja / ohjelman kesto: 

- Tulokkaat / vapaaohjelman kesto enintään 3 min 

- Minorit / vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s  

- Kansalliset noviisit / vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s 

- Kansalliset juniorit / vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s 

- Kansalliset seniorit / vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s 

- Aikuiset / vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10 s 

- Masters-sarja / vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10 s 

- SM-noviisit / vapaaohjelman kesto 3 min 30 s +/- 10 s 

- SM-juniorit / lyhytohjelman kesto enintään 2 min 50 s  

- SM-seniorit / lyhytohjelman kesto enintään 2 min 50 s 

 
 
 

Arvonta  Arvonta suoritetaan EVT:n ja TTK:n  toimesta  ma 4.1.2016. klo 18.00  
Trio Areenalla, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa.  
Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun 
Internetsivuilla: 
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpa
ilut-9-1-2016/ 
Arvonnan tuloksia voi haluttaessa kysyä kilpailujohtaja Annariitta Virralta 
arvontailtana klo 19.30 jälkeen, puh. 0400 724704. 

 
Maksut Ilmoittautumismaksu laskutetaan tuomarilaskun yhteydessä kilpailun jälkeen. 
 
Tuomarit ja tekniset spesialistit 
 Tuomarit ja tekniset spesialistit vahvistetaan mahdollisimman pian kilpailun 

Internetsivuila. 
 Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti ja 

laskutetaan joukkueilta kilpailumaksun yhteydessä. 

Musiikki Kilpailussa käytetään CD-soitinta. Pyydämme joukkueita huomioimaan, että 
itse poltetun CD:n on oltava CDR-tyyppinen (ei CDRW). Levyn tulee olla 
hyvässä kunnossa ja siinä pitää olla joukkueen nimi, sarja ja musiikin kesto. 
Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. Ensisijainen levy ja varakopio 
tulee olla selvästi merkittynä.  

 

Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Urheilutalon kahvilassa 
jäähallin vieressä. Ruokailun haluavat joukkueet tilaavat sen itse pe 1.1.2016 
mennessä kilpailun nettisivuilla olevan tarjouksen mukaisesti Hotelli Tikkurila 
puh. 09-838 400 tai hotelli@urheilupuisto.com.  

 http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpa
ilut-9-1-2016/ruokailu/ 

 Trio Areenalla on myös kahvila, http://www.icecafe.fi/  

http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/
mailto:hotelli@urheilupuisto.com
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/ruokailu/
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/ruokailu/
http://www.icecafe.fi/
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Jäähalliin saapuminen Jäähalli avataan joukkueita varten klo 7.30. Joukkueiden sisääntulo Trio 
Areenalle on valvomon ovesta, josta sisäänpääsy sallittu vain joukkueille ja 
toimihenkilöille. 

Akkreditointi  Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa halliin saapuessaan. 
Kilpailumusiikki tulee luovuttaa kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. 

 
Joukkueiden paikat katsomossa 
 Joukkueiden paikat on merkitty. Tarkemmat ohjeet jaetaan akkreditoinnin 

yhteydessä. Kilpailijoita on paljon päivän aikana. Toivomme että 
palkintojenjaon jälkeen katsomopaikat vapautuvat seuraaville seuranne 
kilpailijoille. 

 
 
DVD ja käsiohjelma 
 Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kisasivuilla. 
 Kilpailusta on saatavilla myös DVD-kooste. Kilpailun kuvaa kokenut 

ammattikuvaaja Tom Kiias (DigiTom-Video). 
 DVD-tilauksen voi tehdä kilpailusivuilla:  
 http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpa

ilut-9-1-2016/dvd-tilaukset/ 
Ruusut ja lahjat 
 Kilpailun aikana myydään ruusuja ja pieniä muistolahjoja. Turvallisuussyistä 

lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Lahjat voi jättää niitä varten 
varattuihin joukkueittain nimettyihin kasseihin, joista järjestäjät toimittavat ne 
luistelijoille pukukoppeihin. 

Kilpailuliput Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on saatavissa 
kilpailupaikan ovelta klo 8.00 alkaen, maksuvälineenä käy VAIN käteinen. 

Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 15 €, Lapset 4-16 vuotta 5 €. 
 
 

Kilpailun johtaja 

Annariitta Virta, puh. 0400 724 704, evt.annariitta@gmail.com 
 
   
   
 

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Vantaalle! 

Tikkurilan Taitoluistelu Klubin  ja Etelä-Vantaan Taitoluistelijoiden puolesta 
   

Johanna Hentunen 040-1366223 ja Minna Tiisala 040-7423548 
Kilpailun sihteerit 

Sähköposti: aluemestis2016@gmail.com 
 

 

http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/dvd-tilaukset/
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aluemestaruuskilpailut-9-1-2016/dvd-tilaukset/
mailto:evt.annariitta@gmail.com
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Liitteet:  Osallistuvat joukkueet 
  Trio Areenan pohjapiirustukset 
  Käytännön ohjeita joukkueille 

 

Jakelu:  STLL, Tuomarit, ESJT, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, MTK, TTK 

  
 


