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MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 3.2.2018 
 

KILPAILUKUTSU 
 
Helsingin Luistelijat ry (HL) kutsuu seuranne kansalliset juniori-, kansalliset noviisi-, minori-, tulokas- ja SM-
noviisijoukkueet muodostelmaluistelun kutsukilpailuun Helsingin jäähalliin lauantaina 3.2.2018. 
 
Kilpailuaika ja –paikka 

Helsingin jäähalli, www.helsinginjaahalli.fi 
Nordenskiöldinkatu 11-13, Helsinki 
Lauantai 3.2.2018 klo 14.00 alkaen 

 
Kilpailusarjat  

Kansalliset noviisit 
Tulokkaat 
Minorit 
Kansalliset juniorit 
SM-noviisit 
 

Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2017-2018. 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.  
 

Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö 
Kilpailun tuomaristot ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa 

 
Alustava aikataulu  

Lauantai 3.2.2018, kilpailut noin klo 14.00 - 20.00 
 

Palkintojenjako on jäällä heti tulosten selvittyä. Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn 
ja palkintojenjakoon. 

 
Tarkempi aikataulu lähetetään kilpailuvahvistuksen yhteydessä. Järjestävä seura pidättää 
oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Jään koko 28 m x 60 m 
 

Arvonta 
Arvonta suoritetaan keskiviikkona 24.1.2018 klo 18 Helsingin Luistelijoiden toimistolla. 
Luistelujärjestys päivitetään viipymättä kisasivuille: http://www.hl.fi/kilpailut/seuran-
jarjestamat-muodostelmalu/muodostelmaluistelun-kutsukilpai/. 
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Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumislomake ja suunniteltu ohjelma -lomake lähetetään osoitteeseen 
ml.kilpailut@hl.fi 
  
1. Joukkuekohtainen ilmoittautumislomake + luistelijalista  
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu viimeistään su 26.11.2017 joukkuekohtaisella 
ilmoittautumislomakkeella eli luistelijalistalla.  
 
Ilmoittautumislomakkeessa on selvitettävä seuraavat tiedot: Seura, joukkueen nimi, sarja, 
joukkueen teema, valmentajat (max 3), joukkueenjohtaja (max 1), huoltajat (max 3 sis. 
kuvaajan), luistelijoiden nimet ja syntymäajat.  
 
Ilmoittakaa lisäksi, mihin osoitteeseen haluatte kilpailuvahvistuksen sekä mihin osoitteeseen 
tuomarilasku lähetetään.  
 
Merkitse sähköpostin otsikoksi ILMOITTAUTUMINEN/SARJA/SEURA/JOUKKUE.  
 
Kilpailuun otetaan mukaan enintään 25 joukkuetta. Ilmoitattehan, mikäli seuranne kutsutut 
joukkueet eivät osallistu kilpailuun.   
 
2. Suunniteltu ohjelma –lomakkeet lähetetään pe 19.1.2018 mennessä.   
  
3. Käsiohjelma   
Osallistuvat joukkueet esitellään kilpailun internet-sivuilla. Pyydämme joukkueita 
lähettämään täytetyn käsiohjelmatietolomakeen ja joukkuekuvan jpeg/jpg-muodossa 
(tiedoston koko mielellään enintään 1 MB) ml.kilpailut@hl.fi viimeistään pe 19.1.2018. 
Viestin otsikkokenttään: KÄSIOHJELMATIEDOT SARJA/SEURA/JOUKKUE  
 

Ilmoittautumismaksu 
100 €  Kaikki sarjat 
 
Osallistumismaksu laskutetaan tuomarilaskun yhteydessä kilpailun jälkeen. 

 
Jälki-ilmoittautuminen 

Jälki-ilmoittautumisessa ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumisaikaa 
on viisi (5) vuorokautta varsinaisen ilmoittautumisen loppumisesta. 

 
Musiikki 

Musiikit soitetaan tietokoneelta. Ohjelmamusiikit toimitetaan MP3–tiedostona viimeistään 
19.1.2018 osoitteeseen ml.kilpailut@hl.fi. Pyydämme nimeämään tiedostot sekä 
otsikoimaan sähköpostit seuraavasti: SARJA_SEURALYHENNE_JOUKKUEEN NIMI. 
Sitoudumme hävittämään musiikkitiedostot kilpailun päätyttyä. 
 
Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt. Niitä käytetään vain, mikäli tiedostojen soittamisessa 
ilmenee teknisiä ongelmia. 
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Kilpailun nettisivut 
http://www.hl.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-muodostelmalu/muodostelmaluistelun-kutsukilpai/ 
 
Kilpailun tapahtumasivu Facebookissa 
https://m.facebook.com/events/149302172354857?ref=m_notif&notif_t=like 
 
 
Kilpailun johto 
 

Tiina Hankonen  Jaana Latvala-Kerttula 
kilpailun johtaja  kilpailusihteeri 

 tiina.hankonen@gmail.com  ml.kilpailut@hl.fi 
 

 
Tervetuloa kilpailemaan Helsinkiin! 
Helsingin Luistelijat ry 

 
Liitteet 

Ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma -lomake 
Käsiohjelmatiedot 

 
Jakelu EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JyTLS, JTL, Kaari, LTL, NTL, PTL, TapTL, TRT, VG-62 
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