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MUODOSTELMALUISTELUN PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEMESTARUUSKILPAILU 6.1.2023 

 
Helsingin Luistelijat ry (HL) kutsuu muodostelmaluistelujoukkueita pääkaupunkiseudun 
Aluemestaruuskilpailuun perjantaina 6.1.2023 Helsingin Jäähalliin, Nordenskiöldinkatu 11-13, 
00250 Helsinki.  
 
Mikäli joukkueita joudutaan karsimaan, on etusija pääkaupunkiseudun seurojen joukkueilla. 

 
Säännöt, kilpailusarjat ja alustava aikataulu 

Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 
2022/2023 ja mukana ovat kaikki sarjat: 

 
           MUPI-sarjat (arvioidut ajat)             ISU-sarjat (arvioidut ajat) 

Aikuiset klo 9     Masters  klo 13.04 
Noviisit klo 10.08   Seniorit  klo 14.12 
Tulokkaat klo 11.10    Juniorit  klo 15.14 

Minorit   klo 16.28 
SM-Noviisit  klo 17.56 
SM-Juniorit (LO)  klo 19.11 
Senior Elite (LO) klo 19.57 
SM-Seniorit (LO)  klo 20.09  

Aikataulu 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kentän koko       

28 m x 60 m   
 
Arvioijat              

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen avautuu STLL:n Taikkari -järjestelmässä keskiviikkona 23.11.2022 klo 9:00 
ja päättyy torstaina 8.12.2022 klo 20:00. Ilmoittautuminen on sitova. Jälki-ilmoittautu-
minen on tehtävä viimeistään torstaina 15.12.2022 klo 20:00 ja tällöin ilmoittautumismaksu 
on kaksinkertainen. 

 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura vakuuttaa 
ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on voimassa oleva 
toimihenkilöpassi. 

 
Jokainen joukkueen mukana tuleva henkilö (valmentajat korkeintaan kaksi henkilöä, 
joukkueenjohtajat ja huoltajat korkeintaan kolme henkilöä ja lisäksi mahdollinen kuvaaja) 
ilmoitetaan Taikkarissa. Enintään kuusi henkilöä/joukkue. 

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan nro 24 kohdan 15.6. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan nro 24 kohdan 15.7. mukaisesti. 
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Ilmoittautumismaksut  

  Tulokkaat, Noviisit, Aikuiset 100 € 

Juniorit, Seniorit, Masters, Minorit, SM-Noviisit, 
Senior Elite 12, SM-Juniorit, SM-Seniorit 

140 € 

 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan kilpailun jälkeen sähköpostitse 
ilmoittautumisessa mainitsemaanne osoitteeseen. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake  

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään sunnuntaina 
18.12.2022 klo 20:00.  

 
Musiikki         

Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona viimeistään sunnuntaina 
18.12.2022 klo 20:00. 

 
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA. Musiikista on oltava mukana 
myös varakopio muistitikulla. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi 
kilpailun jälkeen. 
 
Kilpailu tullaan todennäköisesti striimaamaan. Tästä johtuen on tärkeää, että myös 
musiikkitiedot on tallennettu Taikkariin asianmukaisesti. 

 
Arvonta              

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.  
 

Ruokailu  
Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Helsingin Jäähallissa. Ohjeet ruokatilauksiin tulevat 
kilpailusivuille viimeistään viikolla 50. Järjestävä seura huolehtii arvioijien ruokailuista. 

 
Joukkue-esittelyt 

Joukkueiden kuvat ja linkki nettisivuille julkaistaan kilpailusivuilla. Erillistä käsiohjelmaa ei 
paineta. Joukkuekuvat pyydetään lähettämään 18.12.2022 mennessä kilpailusivulla olevan 
linkin kautta. 

 
Pääsyliput  

Pääsyliput tulevat myyntiin arviolta viikolla 48 osoitteessa www.lippuautomaatti.fi/hl.  
 
Ennakkolippujen hinnat: 
Aikuiset 30,00 € 
Lapset (4-12 v) 20,00 € 
 
Suosittelemme ostamaan liput etukäteen. Ovelta myytävien lippujen hinnat ovat 5,00 € 
ennakkomyyntihintaa korkeammat. Ovella käyvät maksuvälineenä vain korttimaksu tai 
MobilePay (ei käteistä). 
 

http://www.lippuautomaatti.fi/hl
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Muuta huomioitavaa  

Tapahtumapäivänä pysäköinti Helsingin Jäähallilla on maksullinen.  
 
Kilpailun nettisivut  

https://hl.fi/aluemestis2023  
 
Kilpailun johto 

Maiju Niironen   Jaana Latvala-Kerttula ja Jonna Majanen 
kilpailun johtaja   kilpailusihteerit 
puh. 050 344 6891   puh. 050 551 4030 

 maiju.niironen@hl.fi   ml.kilpailut@hl.fi  
 

Tervetuloa! 
 
Jakelu STLL ja kaikki STLL:n jäsenseurat  
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