
KILPAILUKUTSU

UPLAKERS SYNCHRO 2022 MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 11.12.2022

Uplakers Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita
muodostelmaluistelun joukkueita Uplakers Synchro 2022 muodostelmaluistelun seurakilpailuun.

Paikka Kangasalan jäähalli
Finnentie 38
36200 Kangasala
Google Maps

Alustava aikataulu
Sunnuntaina 11.12.2022 noin klo 9-16. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat Sarja VO kesto
Tulokkaat Elementtitapahtuma
Kansalliset noviisit 3min +-10sek
Minorit 3min +-10sek
Kansalliset juniorit 3min +-10sek

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.

Kentän koko 27 x 57 metriä

Arviointi Tulokkaat ja Kansalliset Noviisit -sarjoissa on käytössä Mupi-arviointi, Minorit ja
Kansalliset Juniorit -sarjoissa ISU-arviointi.

Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 12.11.2022 klo
9:00 ja päättyy 26.11.2022 klo 20:00, jälki-ilmoittautumisaika 27.11.-30.11.2022.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa laskutustiedot.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.

Hallikapasiteetista johtuen joudumme rajoittamaan joukkueiden kokonaismäärän
kahteenkymmeneenviiteen (25) niin, että kuhunkin sarjaan otetaan noin 6 joukkuetta.
Joukkueet otetaan mukaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä sarjoittain.

Kilpailuvahvistus lähetetään Taikkarin kautta viimeistään 2.12.2022. Pyydämme
varmistamaan, että yhteystiedot ovat ajantasaiset.

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mahdolliset
peruuttamiset tulee tehdä Taikkarissa ja myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
muodostelma@uplakers.fi.

https://www.google.fi/maps/@61.4650537,24.0493237,15z
mailto:muodostelma@uplakers.fi


Ilmoittautumismaksut
Sarja Maksu
Tulokkaat 100€
Kansalliset noviisit 100€
Minorit 140€
Kansalliset juniorit 140€

Ilmoittautumismaksu lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä kilpailuun hyväksytyille
joukkueille. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Suunnitellun ohjelmalomakkeen saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä.
Tietojen tulee olla lopullisessa muodossaan sunnuntaihin 4.12.2022 klo 20
mennessä.

Musiikki Musiikin saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä. Musiikkitiedostot
siirretään soittolistallemme sunnuntaina 4.12.2022 klo 20, joten niiden tulee olla
lopullisessa muodossaan silloin. Myös musiikkien esittäjä- ja muut tiedot tulee
täydentää kilpailuyksikön tietoihin mahdollista livestriimausta varten.

Musiikista on oltava varakopio jään laidalla mp3-muodossa.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa.

Ruokailu Joukkueille ja valmentajille ei ole järjestettyä ruokailua. Arvioijille on varattu ruokailu
tuomareiden taukotiloihin.

Käsiohjelma
Käsiohjelmatiedot julkaistaan sähköisenä versiona. Tiedot toimitetaan
kilpailuvahvistuksessa annettavien ohjeiden mukaisesti.

Pääsyliput 10 euroa aikuiset, 5 euroa lapset, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Katsomossa on
numeroimattomat paikat.

Pääsylippuja myydään ennakkoon ja kilpailupäivänä Kangasalan jäähallilla.
Maksuvälineenä käy käteinen ja pankkikortti. Lisätietoja lipunmyynnistä annetaan
kilpailun verkkosivulla sekä kilpailuvahvistuksessa.

Kilpailun nettisivut
Uplakers Synchro 2022

Kilpailun johtaja
Karoliina Lehti: muodostelma@uplakers.fi, puh. 040 5961272

Kilpailun sihteeri
Elisa Haapasaari: muodostelma@uplakers.fi, puh. 050 5738720

Kilpailun sähköpostiosoite muodostelma@uplakers.fi

Lämpimästi tervetuloa Kangasalle!

Uplakers Taitoluistelu

https://taitoluistelu-uplakers-fi.sporttisaitti.com/kilpailut/2022-2023/uplakers-synchro-muodostelman-kutsu/
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Jakelu Kilpailun verkkosivut, STLL


