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MUODOSTELMALUISTELUN SM-SARJOJEN 1. VALINTAKILPAILU 2.-3.11.2019 
 

Helsingin Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun  
SM-sarjojen 1. valintakilpailuun 2.-3.11.2019. 
 
Kilpailupaikka         Espoo Metro Areena, metroareena.fi 

       Urheilupuistontie 3 
       02120 Espoo 

 
Aikataulu 

         Lauantai 2.11.2019 

Klo 8:30  SM-noviisit (lohko 1), vo -harjoitukset 

  SM-juniorit, lo -harjoitukset 

  SM-seniorit, lo -harjoitukset 

Klo 15:00  SM-noviisit (lohko 1) vo -kilpailu 

  SM-juniorit, lo -kilpailu 

  SM-seniorit, lo -kilpailu 

  SM-noviisit (lohko 1), palkintojenjako 

  

Sunnuntai 3.11.2019 

Klo 7:55  SM-noviisit (lohko 2), vo -harjoitukset 

  SM-juniorit, vo -harjoitukset 

  SM-seniorit, vo -harjoitukset 

Klo 15:00  SM-noviisit (lohko 2) vo -kilpailu 

  SM-juniorit, vo -kilpailu 

  SM-seniorit, vo -kilpailu 

  SM-noviisit (lohko 2), SM-juniorit ja SM-seniorit 

  Palkintojenjako 

 
Yksityiskohtainen koppiaikataulu joukkueilla on liitteenä.  
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 
Arviointi Käytössä on ISU -arviointi. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
 
 
 

https://metroareena.fi/fi
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Musiikkitiedot Livestreamattavissa kilpailuissa tulee joukkueiden toimittaa tarkat musiikkitiedot Suomen 

Taitoluisteluliittoon. Lomaketta täytettäessä valitaan kaikki täyttöhetkellä tiedossa olevat 
kilpailut, joihin joukkue osallistuu. Musiikkitiedot tulee olla täytettynä 31.10.2019 
mennessä:  https://www.lyyti.fi/reg/musiikkitiedot_19_20 

 
Arvonta         Arvonta on suoritettu lauantaina 26.10.2019 klo 12.00. Arvontapaikka oli Kahvila Buffo,  

Kauppakeskus Sello, Espoo. Luistelujärjestykset on julkaistu arvonnan jälkeen kilpailun 
nettisivuilla.  

 
Tulossivut Linkki tulossivulle julkaistaan kilpailujen nettisivulla. 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 
 

Ovet aukeavat joukkueille lauantaina 2.11.2019 klo 6.45 ja sunnuntaina 3.11.2019 klo 6.15.  
 
Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka on 2. kerroksessa, sisäänkäynti H-ovesta.  
Mikäli ilmoittautumiseen on tullut muutoksia, pyydämme teitä toimittamaan 
päivitetyn ilmoittautumislomakkeen akkreditoituessanne kilpailutoimistoon. 
Valmentaja allekirjoittaa ilmoittautumislomakkeen. 
 
Joukkueille on varattu kulkuluvat ilmoittautumisen mukaisesti. Pyydämme joukkueita 
ottamaan omat kaulanauhat kulkulupaa varten. 
 
SM-noviisit voivat kulkulupaa näyttämällä seurata kilpailua toisena kilpailupäivänä.  
Lohkon 2 SM-noviisijoukkueiden on akkreditoiduttava lauantaina, mikäli haluavat seurata 
lauantain kilpailua. Kulkuluvat tulee säilyttää koko kilpailun ajan. Yksittäisiä kulkulupia ei 
luovuteta joukkueiden jäsenille. 
 
Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut bussinkuljettajat ja valokuvaajat voivat noutaa 
omat kulkulupansa kilpailutoimistosta. 
 
Kilpailumusiikkien varalevyt (2 kpl CD-levyjä) tulee jättää kilpailutoimistoon akkreditoinnin 
yhteydessä. 

 
Pysäköinti Pysäköinti tapahtuu jäähallin välittömässä läheisyydessä. Pysäköinti on maksuton.  
 
Lämmittelytilat Joukkueiden verryttelytilat ja –ajat on merkitty minuuttiaikatauluun. Paikkojen 

sijainnit on merkitty hallin karttaan. Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja 
huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia 
tai valmistautumista. 

 
Joukkueiden paikat jäähallissa 

Joukkueille on varattu paikat yläkatsomossa.  
 

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut 
lahjat jätetään pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka 
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen. 

 
 
 

https://www.lyyti.fi/reg/musiikkitiedot_19_20
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Palkintojenjako     Palkintojenjako on jäällä ja siihen osallistuvat kaikki joukkueet. Mitalit jaetaan 

kaikille joukkueen luistelijoille. 
 

Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Espoo Metro Areenalla. Lisäohjeita ruokailun 
varaamiseen löytyy kilpailun nettisivuilta. 
Järjestävä seura huolehtii arvioijien ruokailuista. 

 
Pääsyliput         Espoo Metro Areenan alakatsomoissa on numeroidut paikat. Ennakkoliput myy lippu.fi. 

 
Ennakkolippujen hinnat: 

• All Event, aikuiset: 39,50 €  

• All Event, lapset ja alennusryhmät: 25 €  

• Päivälippu, aikuiset: 25 €  

• Päivälippu, lapset ja alennusryhmät: 15 €  
 

Hintoihin lisätään toimitusmaksu. Kilpailupäivinä pääsylippuja on saatavissa Espoo Metro 
Areenan lipunmyynnistä hallin pääovien luona. Lipunmyynti aukeaa 1,5 tuntia ennen kilpailun 
alkua. Maksuvälineinä käyvät käteinen ja pankkikortti. 
 
Huom! Harjoituksia pääsee seuraamaan vain ennakkoon ostetuilla lipuilla. 

 
 
Kilpailusivut         https://hl.fi/ml1sm2019 

 
 

Kilpailun johto 
Maiju Niironen  Jaana Latvala-Kerttula 
kilpailun johtaja  kilpailusihteeri 
puh. 050 344 6891  puh. 050 551 4030 
maiju.niironen@hl.fi  ml1sm@hl.fi 
 
 
Tervetuloa! 

 
Jakelu EsJt, ESS, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JoKa, JyTLS, Kaari, KuLS, LTL, OLK, RoiTa, 

TapTL, TRT, TTK, VG-62, arvioijat, STLL 
 
Liitteet Osallistujat 

Arvioijat 
Joukkuekohtainen koppiaikataulu 
Jäähallin kartta 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 

https://hl.fi/tapahtumat/kilpailut/muodostelmaluistelukilpailut/muodostelmaluistelun-1-sm-valintakilpailu-2-3112019/joukkueiden
https://www.lippu.fi/
https://hl.fi/ml1sm2019
mailto:maiju.niironen@hl.fi
mailto:ml1sm@hl.fi

