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Uplakers Synchro – muodostelmaluistelun kutsukilpailut su 31.10.2021
Uplakers Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne Uplakers Synchro 2021 muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.
Paikka

Kangasalan jäähalli
Finnentie 38
36200 Kangasala

Google Maps
Aika ja aikataulu
Su 31.10.2021 klo 10.00 alkaen.
Yksityiskohtainen aikataulu lähetetään päivitettynä joukkueilla arvonnan jälkeen
maanantaina 25.10.2021. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Arviointi

MUPI-arviointi

Arvioijat

Katja Repo ylituomari,
Nina Gustafsson,
Sara Leppänen,
Iiris Nuutinen

Ensiapu

Tässä kilpailussa ensiavusta ja lääkinnästä vastaa lääkäri sekä rekisteröity
sairaanhoitajaa. TAYS Valkeakosken päivystys on avoinna koko kisojen ajan noin 30
kilometrin päässä, osoitteessa Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski. Yhteydenotto

ennen päivystykseen lähtemistä Pirkanmaan päivystysavun
ympärivuorokautiseen palvelunumeroon 116117.
Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Jos joukkue peruuttaa
osallistumisensa koronaviruksen tartunnan takia, osallistumismaksu palautetaan
joukkueelle.

Ilmoittautumislomakkeet ja kisakokoonpano
Ilmoittautumislomakkeet saimme Taikkarin kautta ilmoittautuessanne kilpailuun.
Mahdolliset muutokset kisayksiköihin tulee tehdä tiistaihin 26.10.2021 klo 20 mennessä,
tulostamme ilmoittautumislomakkeet kisoihin akkreditointia varten tuolloin. Jos
kokoonpanoon tulee muutoksia vielä tämän jälkeen, on ne tehtävä ja ilmoitettava
akkreditoinnin yhteydessä.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Tulokkaat
Kansalliset noviisit
Kansalliset juniorit

Maksu
100€
100€
100€

Ilmoittautumismaksusta lähetetään lasku ilmoittautuneille joukkueille ja se on maksettava
22.10.2021 mennessä. Pyydämme lähettämään laskutustiedot sähköpostiimme
muodostelma@uplakers.fi viestillä, jonka otsikkona on:
LASKUTUSTIEDOT/SEURA/JOUKKUE
ja viestissä on seuraavat tiedot:
Joukkueen nimi ja sähköpostiosoite johon lasku lähetetään.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma
Suunnitellun ohjelmalomakkeen saamme Taikkarista ilmoittautumisenne
yhteydessä. Tulostamme ne sunnuntaina 24.10.2021 klo 20, joten niiden tulee olla
lopullisessa kunnossa silloin. Pyydämme noudattamaan tämän kilpailuvahvistuksen
liitteenä tulevaa ohjetta dokumentista Taikkari-ohjeet_ML-ohjelmatietojensyottaminen.pdf
Musiikki

Musiikin saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä. Musiikkitiedostot
siirretään soittolistallemme sunnuntaina 24.10.2021 klo 20, joten niiden tulee olla
lopullisessa muodossa silloin.
Muistakaa lisätä musiikkitiedostonne Taikkariin kilpailuyksikön yhteyteen sekä myös
täyttää musiikkien esittäjä- ja muut tiedot kilpailuyksikkönne yhteyteen.
Pyydämme huomioimaan uudistuneet ohjeet varamusiikille!
Pyydämme toimittamaan varamusiikin sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
muodostelma@uplakers.fi 24.10.2021 klo 20 mennessä. Otsikoikaa sähköposti
Uplakers Synchro -kilpailumusiikin varakopio ja nimetkää tiedosto
SARJA_JOUKKUE_SEURA.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Käsiohjelmatiedot
Pyydämme lähettämään käsiohjelmatiedot perjantaihin 22.10.2021 klo 20.00 mennessä
sähköpostiosoitteeseen muodostelma@uplakers.fi. Otsikoikaa käsiohjelmatietojen
sähköposti UPLAKERS SYNCHRO 2021 KÄSIOHJELMATIEDOT. Liitteenä
käsiohjelman pohja.

Arvonta

Arvonta suoritetaan maanantaina 25.10.2021 klo 19 Uplakers Taitoluistelun toimistolla
osoitteessa Elotie12, 33470 Ylöjärvi.
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla sekä lähetetään
osallistuville joukkueille sähköpostitse.

Alustava aikataulu
Alustava aikataulu lähetetään keskiviikkoon 20.10.2021 mennessä.
Tulossivut

Tulokset | UPLAKERS Ry (sporttisaitti.com)

Pysäköinti

Bussilla saapuvat joukkueet: pysäköinti hallia vastapäätä, tien toisella puolella olevalle
hiekkakentälle (aluekartta liitteenä). Pysäköinnin ohjaajat ohjaavat oikeaan paikkaan.
Henkilöautoilla saapuvat: pysäköinti hallin pihan tai vieressä olevan Pikkolan koulun
parkkipaikoille.
Pysäköinti on maksuton.

Jäähalliin saapuminen / akkreditointi
Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa myöhemmin lähetettävän aikataulun mukaisesti.
Kilpailutoimistoon mennään jäähallin pääovien vasemmalla puolella olevista ovista
(jäähallin pohjakartta ja aluekartat liitteenä). Toivomme kilpailutoimiston tilojen
rajallisuuden vuoksi, että akkreditointiin saapuu vain valmentaja.
Pyydämme joukkueiden edustajaa tarkistamaan ja allekirjoittamaan
ilmoittautumislomakkeen. Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia,
pyydämme joukkueita ilmoittamaan ne akkreditoinnin yhteydessä. Mahdolliset kuvaaja ja
bussikuski tulee myös akkreditoida.
Joukkueiden sisäänkäynti jäähalliin tapahtuu ainoastaan kilpailutoimiston ovista.
Joukkueet eivät kulje jäähalliin pääovista!
Lämmittelytilat

Lämmittelytilana toimii Pikkolan urheilutalo jäähallin takana (liitteenä aluekartta).
Lämmittelyaikataulun lähetämme lopullisen kilpailuaikataulun yhteydessä.
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut joukkueet ja turvavälit sekä huolehdittava siitä,
etteivät musiikit ja kannustushuudot häiritse muiden valmistautumista.

Joukkueiden pukukopit ja paikat jäähallissa
Koppiaikataulun lähetämme kilpailuaikataulun yhteydessä.
Hallikapasiteetista johtuen, emme valitettavasti voi ottaa joukkueita katsomoon.
Luistinsuojat

Pyydämme joukkueiden huoltajia huolehtimaan luistinsuojista kilpailusuorituksen ja
palkintojenjaon aikana.

Kisalakanat

Kisalakanoita ei paloturvallisuussyistä tänä vuonna käytetä.

Valokuvaus

Kilpailussa on valokuvaus järjestävän seuran toimesta. Joukkueen nimetty kuvaaja voi
valokuvata ja videokuvata vain oman joukkueen suorituksen. Valokuvaus kilpailun aikana
ilman salamavaloa.

Kukat ja lahjat

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Kilpailussa ei
järjestetä lahjakassien toimittamista.

Palkintojenjako

Palkintojen jako suoritetaan kilpailun jälkeen. Mitalit on varattu ilmoittautumislomakkeella
ilmoitetuille luistelijoille. Mahdollisten lisämitalien tarve (jos ilmoittautumisen jälkeen on
tullut muutoksia kisayksikköön) tulee ilmoittaa kilpailusihteeri Jaana Virtaselle, puh.
050 390 4374 tai sähköpostitse osoitteeseen muodostelma@uplakers.fi.
Kansallisten noviisien ja tulokkaiden palkintojenjako järjestetään toisella jäädytystauolla
Pikkolan koulun pihamaalla, jäähallin vieressä, katso tarkempi aikataulu 25.10.
lähetettävästä lopullisesta kilpailuaikataulusta. Sään mukainen varustus, esim.
sateenvarjo.

Ruokailu

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

Muuta huomioitavaa
Kannattaa huomioida, että halli on viileä. Sään mukainen vaatetus lämmittelytilaan
siirtymiä varten.
Pääsyliput

Aikuiset 10 €
Lapset 5 €
Kisa-ajankohtana vallitseva koronaepidemiatilanne huomioiden, voimme joutua
rajoittamaan yleisön määrää. Katsomossa on numeroimattomat paikat. Pääsylippuja
myydään Kangasalan jäähallilla kilpailupäivänä klo 9 alkaen. Maksutapana käy käteinen
ja pankkikortti.
Jäähallin kahvio on auki koko kilpailun ajan.

Kilpailun nettisivut ja some-sivut

Uplakers Synchro muodostelman kutsukilpailu 31.10.2021 | UPLAKERS Ry
(sporttisaitti.com)
Facebook: Uplakers Synchro muodostelman kutsukilpailu
Instagram: Uplakers Taitoluistelu UpTL
Kilpailun johtaja Marika Vuorinen, puh. 040 738 5019, muodostelma@uplakers.fi
Kilpailun sihteeri Jaana Virtanen, puh. 050 390 4374, muodostelma@uplakers.fi
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL

Liitteet

Osallistujalista
Ohjeet joukkueille
Käsiohjelmatiedot-lomake
Jäähallin pohjakartta
Aluekartta
Ohjeet ohjelmatietojen syöttämiseen Taikkarissa
Ruokapaikkavinkit

TERVETULOA KILPAILEMAAN KANGASALLE!

