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MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 24.2.2019 
 
KILPAILUVAHVISTUS 
 
Helsingin Luistelijat ry (HL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne kilpailuun.  
 
Kilpailuaika ja –paikka 

Helsingin jäähalli, www.helsinginjaahalli.fi 
Nordenskiöldinkatu 11-13, Helsinki 
Sunnuntai 24.2.2019 klo 14.30 alkaen 

 
 Jään koko 28 m x 60 m 
 
Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. Arviointina 
muodostelman pistearviointi (MUPI) kaikissa sarjoissa. 
 
Tulokas- ja minorisarjan osalta kilpailu on ns. 1+1-kilpailu. Kaikki joukkueet luistelevat 
ohjelmansa kaksi kertaa siten, että jokainen kilpailuun ilmoitettu luistelija osallistuu 
vähintään yhteen kilpailusuoritukseen. Tuloksiin lasketaan yhteen joukkueen molemmista 
suorituksistaan saamat pisteet.  
 

Kilpailujen tuomarit 
 
 
Tuomarit 
sarjoittain         
        
 Seniorit  Masters Aikuiset  Tulokkaat Minorit  Noviisit Juniorit  
Tuula Kaukonen  Y+T  Y+T  Y+T  Y+T  Y+T  Y+T  Y+T  
Anna Poranen  T T T T T T T 
Katri Aalto T T T T T T T 
Paula Vartia RAI RAI T T T T - 
Satu Laitinen  T T RAI RAI RAI RAI RAI 
Sini Pyörälä  T T T T T T T 

 
  
 

Alustava aikataulu, osallistuvat joukkueet ja luistelujärjestys 
 

Lopullinen kilpailuaikataulu jaetaan joukkueille akkreditoinnin yhteydessä. Tarkempi alustava 
aikataulu, osallistuvat joukkueet ja luistelujärjestys on kilpailuvahvistuksen liitteenä. 
Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Luistelujärjestys on nähtävillä kisasivuilla: 
https://hl.fi/kilpailut/muodostelmaluistelukilpailut/2018-2019/muodostelmaluistelun-
kutsukilpailu-2019-02-24  
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Musiikki 

Kilpailumusiikki toistetaan mp3-tiedostoista, mitkä on toimitettu kilpailukutsussa mainitulla 
tavalla etukäteen. Joukkueen mukana tulee olla kilpailumusiikki myös CD-levyllä (CD-R -
tyyppinen levy, ei CD-RW), jota käytetään varajärjestelmänä. Niitä käytetään vain, mikäli 
tiedostojen soittamisessa ilmenee teknisiä ongelmia. 

 
 
Jäähalliin saapuminen 

Jäähalli avataan joukkueita varten sunnuntaina 24.2.2019 klo 11.30. Joukkueiden 
sisäänkäynti on jäähallin pallokenttien puoleisesta ovesta. Sisäänpääsy on sallittu vain 
kulkuluvalla joukkueille ja toimihenkilöille.  

  
Yleisölle avataan D-ovet (pysäköintialueen puoleinen pääty) klo 13.30. Jäähallin tulee olla 
tyhjä klo 20.30.  

  
Akkreditointi  

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan. 
Kilpailutoimisto sijaitsee joukkueiden sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 
Akkreditoinnissa joukkue saa tarvittavan määrän kulkulupia ilmoittautumisensa mukaisesti. 
 
Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn ilmoittautumislomakkeeseen on tullut 
muutoksia, pyydämme toimittamaan akkreditoinnin yhteydessä ajan tasalla olevan 
ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon. Joukkueen edustaja vahvistaa 
allekirjoituksellaan ilmoittautumislomakkeen. Kilpailumusiikki tulee luovuttaa 
kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä.   

  
Joukkueiden paikat jäähallissa  

Joukkueille on varattu paikat F-katsomossa. Joukkueille ei ole nimettyjä paikkoja, vaan ne 
ovat vapaasti valittavissa.  
 
Joukkueiden kulku jäälle tapahtuu C4-katsomosisäänkäynnin alapuolelta keskeltä kenttää 
(tuomareiden alta) ja jäältä poistutaan C6-katsomosisäänkäynnin alapuolelta, jääkoneaukon 
läheisyydestä. Varaluistelijat siirtyvät sisääntuloaukosta vaihtoaitioon seuraamaan ohjelmaa 
ja poistuvat jään kautta muun joukkueen mukana. 

  
Lämmittelytilat  

Joukkueilla on käytettävissä lämmittelyyn F-katsomon käytävätilat jäähallin ylimmässä 
kerroksessa. Varmistattehan, ettei lämmittelymusiikkinne kuulu jäälle. Pyydämme joukkueita 
ottamaan mukaan omat jatkojohdot ja latauslaitteet lämmittelyssä käytettäville 
musiikkisoittimille.  

  
 
Palkintojenjako 

Palkintojenjako suoritetaan jäällä välittömästi viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen.   
 
Ruokailut   

Joukkueilla on ruokailumahdollisuus jäähallilla Petoklubissa. Lounas on tarjolla klo 11 – 18.  
Ruokailusta on toimitettu erillinen tilauslinkki osallistuville joukkueille.  
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Kukat ja lahjat  

Kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Lahjat ja kukat voi jättää niitä varten 
varattuihin joukkueittain nimettyihin lahjalaatikoihin, joista järjestäjät toimittavat ne 
luistelijoille pukuhuoneisiin.  
 

 
Kilpailun netti- ja FB sivut  
  

https://hl.fi/kilpailut/muodostelmaluistelukilpailut/2018-2019/muodostelmaluistelun-
kutsukilpailu-2019-02-24 

 
 https://www.facebook.com/events/305006190152866/ 
 
Kilpailun johto 
 

Tiina Hankonen   
kilpailunjohtaja   

    
 

Tervetuloa kilpailemaan Helsinkiin! 
Helsingin Luistelijat ry 

 
Liitteet 

Aikataulu, osallistuvat joukkueet ja sarjajärjestys erillisellä liitteellä.  
 

Jakelu Tuomarit ja osallistuvat joukkueet  


