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   Kilpailuvahvistus 

                          
     

 
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjan aikuisten I- ja II-lohkon 2. kilpailu sekä 
tulokkaiden, minoreiden, kansallisten junioreiden, SM-noviisien ja SM-junioreiden 
kutsukilpailu 12.1.2013  
 
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry. kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne  
muodostelmaluistelun yllämainittuun kilpailuun.  
 
Aika Lauantai 12.1.2013, kilpailu alkaen klo 9.30 (ei harjoituksia).  
 
Kilpailupaikka 

Myyrmäen jäähalli 1, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa.  
http://evt.sporttisaitti.com/luistelukoulut/jaahallin_sijainti/ 

Arvonta  Arvonta suoritetaan perjantaina 4.1.2013 klo 18.00 Myyrmäen Jäähallin kahvilakabinetissa  
(2. krs.) järjestävän seuran toimesta.  
Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun Internet-sivuilla: 
http://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/aikuisten-sarjan-2-valintakilpai/  
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. 
Arvonnan tuloksia voi myös kysyä kilpailujohtaja Päivi Rokkaselta 4.1.2013 klo 19.30 jälkeen, puh. 
0400 288 246.  
 

Kilpailusäännöt  
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2012–2013.  
Kutsukilpailun sarjoissa käytetään "uutta pistearviointia". Joukkueet arvioidaan elementtien 
laatupistein sekä osa-aluepistein.  

 
Musiikki CD-soitin. 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 ja musiikin kesto. 
Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. 

 
Kilpailun tekninen henkilöstö ja tuomaristo 

STLL:n aikuisten sarjaan nimeämä tuomaristo liitteenä. Kutsukilpailun tuomaristo vahvistetaan 
myöhemmin ja on nähtävillä kilpailun nettisivuilla. 
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti. 

 
Kilpailuliput Aamun tulokassarjan kilpailussa klo 9.30 - 12 sekä loppupäivän kilpailuissa klo 12 - 18.30 on erilliset 

pääsyliput. Pääsylippujen hinnat aamupäivä / iltapäivä: 

Aikuiset 12 €  
Lapset 4 -16 vuotta 7 € 
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Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on myynnissä kilpailupaikan ovelta 
klo 8.00 alkaen, maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. 

Jäähalliin saapuminen  
Jäähalli avataan joukkueita varten klo 8.00. Ensimmäinen joukkue pääsee pukukoppiin klo 9.00.  

 
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan.  Akkreditoinnissa 
joukkue saa tarvittavan määrän kulkulupia ilmoittautumisen yhteydessä toimitetun lomakkeen 
perusteella. Kulkuluvat pyydetään palauttamaan kilpailun päätyttyä. 
Kilpailumusiikit tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä.  

 
Pukukopit ja verryttelytilat 

Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia ja sen lisäksi lämmittelyaikaa jäähallin 2. 
kerroksen squash-kopeista puoli tuntia ennen pukukoppiin menoa. Lämmittelykoppien numerot on 
merkitty kilpailun aikatauluun. 

 
Joukkueiden paikat katsomossa  

Kilpailun aikana luistelijoille on varattu hallin päätykatsomo, joukkuekohtaisia paikkoja ei ole merkitty. 
Katsomotilan ahtauden vuoksi joukkueita pyydetään viemään luistelijoiden laukut ja muut isot tavarat 
2. jäähalliin katsomoon klo 8-13 välisenä aikana. Kulkeminen 1. jäähallin ja 2. jäähallin välillä tapahtuu 
ulkokautta tai päätykatsomon luona olevan kulkusillan kautta (ks. liitteenä oleva jäähallin 
pohjakartta). Kilpailusuoritusten aikana kulkua sisällä katsomossa on vältettävä. 

 
Palkintojenjako 

Kutsukilpailussa kaikki joukkueen luistelijat voivat osallistua palkintojenjakoon. Tulokkaiden sarjan 
palkintojenjako on 2. jäähallissa jäällä. Aikuisten sarjan palkintojenjako on 1. jäähallin aulassa ja 
paikalle tulevat vain joukkueiden kapteenit. Muiden sarjojen palkintojenjako on 1. jäähallissa jäällä. 
Palkintojenjaossa voi käyttää kilpailuasua tai muuta yhtenäistä joukkuevaatetusta, valmentajan 
ohjeen mukaisesti. 
 

Ruusut ja lahjat 
Kilpailun aikana myydään ruusuja ja pieniä muistolahjoja. Turvallisuussyistä lahjojen heittäminen jäälle 
on kielletty. Lahjat voi jättää niitä varten varattuihin joukkueittain nimettyihin laatikoihin, joista 
järjestäjät toimittavat ne luistelijoille pukukoppeihin.  

 
Kisalakanat Joukkueiden kisalakanat tulee kiinnittää hallilla niin, etteivät ne peitä hallissa olevia mainoksia.  
 
Kilpailun johto  

Päivi Rokkanen, puh. 0400 288 246, paivi.rokkanen@iki.fi  
Marketta Eggleton, puh. 040 522 8110, marketta.eggleton@hotmail.com 

 
Kilpailusihteerit  

Annariitta Virta, puh. 0400 724 704, annariitta.virta@akkunetti.fi 
 Outi Tuohimetsä, puh. 050 3977 334, outituohimetsa@luukku.com  
 

 Tervetuloa! 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 
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Liitteet Aikataulu 
 Tuomaristo 

Osallistuvat joukkueet 
Myyrmäen jäähallin pohjapiirros 
Käytännön ohjeita joukkueille 
 

Jakelu  STLL, tuomarit, EsJT, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JyTLS, Kaari, KouJT, KTK, KTL, LTL, NTL, OLK, ParSport, 
PoriTa, PTL, RauTL, RNK, SaiML, SeiTL, STR, TapTL, TTK, VG-62, WATS 

 


