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MUODOSTELMALUISTELUN PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEMESTARUUSKILPAILU 
6.1.2023 

 
Helsingin Luistelijat ry (HL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa 
osallistumisenne muodostelmaluistelun pääkaupunkiseudun 
Aluemestaruuskilpailuun perjantaina 6.1.2023. 

 
Kilpailupaikka      

Helsingin Jäähalli (https://www.helsinginjaahalli.fi/) 
Nordenskiöldinkatu 11-13 
00250 Helsinki 
 

Sarjat ja alustava aikataulu 
          

MUPI-sarjat  
Klo 9:00 Aikuiset 
Klo 10:16 Noviisit 
Klo 11:08 Tulokkaat 
ISU-sarjat  
Klo 13:04 Masters 
Klo 14:02 Seniorit 
Klo 15:00 Juniorit 
Klo 16:22 Minorit 
Klo 17:54 SM-noviisit 
Klo 19:18 SM-juniorit (LO) 
Klo 20:18 SM-seniorit (LO) 

 
        Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä 
kaudelle 2022/2023. 

 
Kentän koko       

28 m x 60 m   
 
Arvioijat              

Järjestävä seura on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat  

Osallistujalista on liitteenä. Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan nro 24 
kohdan 15.7. mukaisesti. 
 

Ilmoittautumismaksut  
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan kilpailun jälkeen 
sähköpostitse ilmoittautumisessa mainitsemaanne osoitteeseen. 
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Suunniteltu ohjelma -lomake  

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 
keskiviikkona 21.12.2022 klo 20:00.  

 
Musiikki         

Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona viimeistään 
keskiviikkona 21.12.2022 klo 20:00. 

 
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA. Musiikista on 
oltava mukana myös varakopio muistitikulla. Järjestävä seura sitoutuu 
hävittämään Taikkarista ladatut musiikkitiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Arvonta              

Arvonta suoritetaan FSM-tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). 
Arvonta-ajankohta ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla viikolla 51. Luistelujärjestykset 
julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  
 

Tulossivut 
Linkki tulossivulle julkaistaan kilpailujen nettisivulla. 
 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 
Ovet aukeavat joukkueille perjantaina 6.1.2023 klo 7.15. 

 
Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka on pohjakerroksessa, tornin 
sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Mikäli ilmoittautumiseen on tullut 
muutoksia, pyydämme teitä toimittamaan valmentajan allekirjoittaman 
päivitetyn ilmoittautumislomakkeen akkreditoituessanne kilpailutoimistoon.  
 
Joukkueille on varattu kulkuluvat ilmoittautumisen mukaisesti. Pyydämme 
joukkueita ottamaan omat kaulanauhat kulkulupaa varten. 
 
Joukkueiden valokuvaajat voivat noutaa omat kulkulupansa kilpailutoimistosta. 

 
Pysäköinti 

Tapahtumapäivänä pysäköinti Helsingin Jäähallilla on maksullinen. 
 
Toimihenkilöt 

Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet joukkueen kaikki toimihenkilöt 
(valmentajat korkeintaan kaksi henkilöä, joukkueenjohtajat ja huoltajat 
korkeintaan kolme henkilöä ja lisäksi mahdollinen kuvaaja) Taikkarin kautta, 
enintään kuusi henkilöä/joukkue.  
 
Toimihenkilöiden nimien kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. Toimihenkilötiedot 
tulee olla päivitettynä tiistaihin 27.12.2022 mennessä. 
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Verryttely  

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  
Turvallisuussyistä johtuen, 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. 

 
Kisalakanat   

Joukkueiden kisalakanat voi hallilla kiinnittää vapaasti näkyville paikoille, 
kuitenkin siten, ettei kiinnityksestä aiheudu hallin rakenteille haittaa, eivätkä ne 
peitä hallissa olevia mainoksia.  
 
Taitoluisteluliiton ohjeistuksen mukaan kannatuslakanoiden kankaiden on oltava 
palosuojattuja ja suojauksesta on oltava tuotteessa palosuojauksen tekijän 
sertifikaatti. Koristeluun voi käyttää normaaleja tuotteita esim. strasseja ja 
paljetteja. Jäähallin henkilökunta tai heidän valtuuttamansa henkilöt tarkistavat 
lakanoiden turvallisuuden ennen esille laittoa.  

 
Palkintojenjako    

Palkintojenjaot järjestetään jäädytystauoilla liitteenä olevan aikataulun 
mukaisesti. Tarkemmat ohjeet palkintojenjaosta jaetaan akkreditoinnin 
yhteydessä. Mitalit jaetaan kaikille joukkueen luistelijoille: STLL:n ohjeiden 
mukaiset maksimimäärät kaiverrettuna, loput mitalit ilman kaiverrusta. 

 
Ruokailu  

Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Helsingin Jäähallissa ja ohjeet 
ruokatilauksiin löytyvät kilpailusivuilta. Huomioittehan, että tilaukset on tehtävä 
viimeistään 27.12.2022. Järjestävä seura huolehtii arvioijien ruokailuista. 

 
Joukkue-esittelyt 

Joukkueiden kuvat ja linkki nettisivuille julkaistaan kilpailusivuilla. Erillistä 
käsiohjelmaa ei paineta. Joukkuekuvat pyydetään lähettämään 21.12.2022 
mennessä kilpailusivulla olevan linkin kautta. 
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Pääsyliput  

Pääsyliput ovat myynnissä 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). 

 
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 EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, KTK, MTK, TTK, arvioijat, STLL  
 
Liitteet Osallistujat 

Arvioijat 
Joukkuekohtainen koppiaikataulu 
Jäähallin kartta 
 

 
 
 
 


