
   KILPAILUVAHVISTUS  
   21.12.2022 
 

MUODOSTELMALUISTELUN SEURAKILPAILU 
TULOKKAILLE, MINOREILLE, NOVIISEILLE, JUNIOREILLE JA AIKUISILLE 

 
 
Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun TammiKeMut-seurakilpailuun Keravalle. 
 
Paikka Keravan jäähalli, Metsolantie 3, 04200 Kerava 
 
Aika ja aikataulu  
 
 
 
 

Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen. Järjestävä 
seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Arviointi Minoreilla ja junioreilla ISU-arviointi, mutta kilpailu toteutetaan paperikilpailuna. 
 Tulokkailla, noviiseilla ja aikuisilla MUPI-arviointi. 
 
Arvioijat Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

Tulokkaat  100€ 

Minorit  100€ 

Kansalliset noviisit  100€ 

Kansalliset juniorit  100€ 

Aikuiset  100€ 
 
Kilpailumaksu ja arvioijien kulut laskutetaan kilpailun jälkeen osallistuneilta joukkueilta. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Kilpailuohjelman suunnitellut elementit liitetään Taikkariin pe 13.1.2023 mennessä. 
 
Musiikki Pyydämme laittamaan ohjelmamusiikit Taikkariin 13.1. mennessä. Pyydämme toimittamaan 

varamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen kilpailut.kemu@gmail.com samoin 13.1. 
mennessä. Tiedostot nimetään seuraavasti SARJA_JOUKKUE_SEURA.  
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Keravan jäähalli 8.1.2023 klo 11.00 

 

Päivä ja kellonaika Sarjat 

Sunnuntai 22.1.2023 klo 12.00-17.00 Tulokkaat, Minorit, Noviisit, Juniorit ja Aikuiset 

mailto:kilpailut.kemu@gmail.com


Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla: 
https://www.kemu.info/tapahtumat/kemun-kutsukilpailut-22-1-2023/ 
 

 
Tulossivut https://www.kemu.info/tapahtumat/kemun-kutsukilpailut-22-1-2023/ 
 
 
Jäähalliin saapuminen & ilmoittautuminen 

Kisatoimisto aukeaa klo 10.30. Kisatoimiston ja pukukoppien ovet ovat jäähallin takana olevan 

yleisurheilukentän puolella, kulku jäähallin vasenta puolta. Pyydämme joukkueiden edustajia 
tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on 
tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon 
ilmoittautumisen yhteydessä.  
Joukkueiden sisäänkäynti katsomoon parkkipaikalta katsottuna jäähallin oikealta puolelta. 

 
Pysäköinti Pysäköinti jäähallin parkkipaikalla, osoite Metsolantie 3. 

Pysäköinti on maksuton. Jäähallin parkkipaikalla ei kilpailupäivänä ole pysäköinninvalvontaa, joten 
sinne voi tuolloin pysäköidä kylteissä ilmoitettua aikaa pidemmäksi ajaksi. Mikäli jäähallin parkkipaikka 
on täynnä, jäähallin parkkipaikan lisäksi tennishallin viereisillä parkkipaikoilla on tilaa sekä Kokontiellä 
terveyskeskuksen puoleisella osuudella. 
 
Joukkueiden bussit: Bussien pysäköinti on jäähallin parkkipaikalla busseille tarkoitetulla alueella. 

 
Lämmittelytilat Joukkueille ei ole varattu erillistä sisälämmittelytilaa. Jäähallin ympäristössä on hyvin vapaata, 

autotonta tilaa. 
 
Joukkueiden paikat jäähallissa  
 Kilpailuun osallistuva joukkue voi jäädä joukkueena seuraamaan kilpailua. Joukkueille on varattu 

katsomoon merkityt paikat. 
 
Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueiden lahjakassit löytyvät 

jäähallin juoksusuoralta. 
 
Palkintojenjako     Palkintojen jako sarjoittain jäädytystauoilla jäähallin katsomossa. 
 
Ruokailu Ruokailua ei ole järjestetty joukkueille.  

Arvioijille on ruokaa taukotilassa. 
 
Pääsyliput Pääsyliput maksavat aikuisilta 10 €, lapsilta (3-15v.) ja eläkeläisiltä 5 €. Pääsyliput ovat myynnissä 

kilpailun ajan katsomon ovilla. 
 
Muuta huomioitavaa 

      Joukkueen edustaja noutaa kilpailun päätyttyä kisatoimistosta protokollan. 
 

Kilpailun nettisivut 
https://www.kemu.info/tapahtumat/kemun-kutsukilpailut-22-1-2023/ 

 
 

Kilpailun johtaja Harri Lehtonen 
harri.juhani.lehtonen@gmail.com p. 050 3517761 

 
Kilpailusihteeri Veera Peräkasari 
 kilpailut.kemu@gmail.com p. 040 5322 582 
 
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat ja arvioijat 

Jäähallin kartta 
Alustava koppiaikataulu 
 

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KILPAILEMAAN KERAVALLE! 
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