
KILPAILUVAHVISTUS
29.11.2021

MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN KUTSUKILPAILU PORVOOSSA TULOKKAILLE,
MINOREILLE, NOVIISEILLE, JUNIOREILLE JA AIKUISILLE

Porvoon Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun
kansallisten sarjojen kutsukilpailuun lauantaina 4.12.2021.

Paikka Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06400 Porvoo

Aika ja aikataulu

Päivä ja kellonaika Sarjat
4.12.2021 KLO 10.00 AIKUISET
4.12.2021 KLO 10.50 TULOKKAAT
4.12.2021 KLO 11.45 PALKINTOJENJAKO
4.12.2021 KLO 12.00 MINORIT
4.12.2021 KLO 12.44 NOVIISIT
4.12.2021 KLO 13.28 JUNIORIT
4.12.2021 KLO 14.30 PALKINTOJENJAKO

Alustava kokopäivän aikataulu löytyy kilpailuvahvistuksen liitteistä. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat Sarja VO kesto
TULOKKAAT 2min 30s +-10s
NOVIISIT 3min +-10s
MINORIT 3min +-10s
JUNIORIT 3min +-10s
AIKUISET 3min 10s +-10s

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko 58 x 28 metriä

Arviointi Käytössä on MUPI-arviointi.

Arvioijat Nina Gustafsson (ylituomari)
Katja Repo
Katri Aalto



Ilmoittautumismaksut
Sarja Maksu
Kaikki sarjat (per sarja) 100 euroa

Ilmoittautumismaksun ja arvioijien kulut laskutamme kilpailun jälkeen. Toivomme
laskutusosoitteeksi sähköpostiosoitetta.

Kisojen peruuntuminen järjestäjästä riippumattomista syistä
Jos kisat joudutaan perumaan koronaviruksesta johtuen, siitä ilmoitetaan osallistujille
perjantaina 26.11.2021 mennessä.

Jos kisoihin ilmoittautunut joukkue joutuu perumaan osallistumisensa sairastapausten tai
koronavirukselle altistuksen takia, tämä tulee tehdä sähköpostitse
ptl.muodostelmakisat@gmail.com.
Peruminen ei aiheuta joukkueelle kuluja.

STLL:n ohjeistus kilpailemisesta koronavirusepidemian aikana
Noudatamme järjestelyissä paikallisten aluehallintoviraston ja taitoluisteluliiton antamia ohjeita
terveysturvallisten kilpailujen järjestämiseksi.

STLL:n ohjeistus löytyy tästä:
https://www.stll.fi/vastuullisuus/covid-19-ohjeistuksia/

Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään sunnuntaina 28.11.2021
mennessä Taikkariin. Lomakkeeseen on merkittävä myös valmentajan nimi, puhelinnumero ja
päiväys.

Musiikki Musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin sunnuntaina 28.11.2021
mennessä.

Pyydämme toimittamaan varamusiikin sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
ptl.muodostelmakisat@gmail.com 28.11.2021 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_JOUKKUE_SEURA.

Lisäksi pyydämme tuomaan kilpailumusiikin varakopion kilpailutoimistoon ilmoittautumisen
yhteydessä. Musiikki pitää olla USB-muistitikulla mp3- tiedostona. Nimeä muistitikku
mahdollisimman huolellisesti ja laita tikku kirjekuoreen tai minigrip pussiin, jonka voi sulkea
huolellisesti. Nimeä kuori tai pussi: SARJA / JOUKKUE / SEURA

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään mp3- tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta Luistelujärjestys arvotaan perjantaina 26.11.2021 klo 18.00 Porvoon jäähallilla järjestävän
seuran toimesta.

Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi

Kilpailutoimisto avataan klo 8.30. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee
jäähallin kokoustilassa. Pyydämme joukkueen edustajaa tarkistamaan
ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen.

Pukukopit
Kilpailussa on käytössä kuusi pukukoppia. Aikaisemmasta tiedosta poiketen kaikkiin

pukukoppeihin sisäänkäynti ulkokautta.

Joukkueiden paikat jäähallissa

https://www.stll.fi/vastuullisuus/covid-19-ohjeistuksia/
mailto:ptl.muodostelmakisat@gmail.com


Joukkueille on varattu tilaa jäähallin katsomosta. Pyydämme kuitenkin,
että laukut viedään laukkuparkkiin, jotta kaikki halukkaat joukkueet mahtuvat katsomoon.

Kukat ja lahjat

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille ei ole
lahjalaatikoita. Aiemmasta tiedosta poiketen, ruusumyyntiä ei järjestetä.

Palkintojenjako

Palkintojenjakoon osallistuvat ainoastaan joukkueen kapteenit, jotka noutavat palkinnot ja
jakavat ne joukkueelle palkintojenjaon päätyttyä. Pyydämme luistelijoita käyttämään kasvomaskia
myös palkintojenjaon ajan. Muut joukkueen jäsenet seuraavat tilaisuutta joukkuekatsomosta.

Tulokkaiden ja aikuisten sarjojen palkintojenjako suoritetaan jäähallin viheriöllä noin klo 11.45.
Jäähallin rajallisen katsomotilan vuoksi pyydämme tulokkaiden ja aikuisten sarjan luistelijoiden
poistuvan jäähallilta oman palkintojenjaon päätteeksi.

Minoreiden, noviisien ja junioreiden palkintojenjako suoritetaan jäällä heti viimeisen kilpailusarjan
jälkeen tulosten selvittyä noin klo 14.30.

Kisaruokailu

Joukkueet voivat varata ruokailun Kokonhallissa sijaitsevasta lounaskahvilasta;
Lounaskahvila Mickis, s-posti; lounaskahvila@mickis.fi, puh: 040 9678381. Yhteydenotot ja
varaukset viimeistään 30.11.2021.

Muuta huomioitavaa

Pyydämme joukkueita saapumaan hallille vasta mahdollisimman lähellä oman verryttelyajan
alkamista.

Jäähallin ja Kokonhallin kaikissa tiloissa on maskisuositus.

Joukkueille on varattu verryttelyalueet Kokonhallista.

Kilpailu on yleisölle maksullinen. Sisäänpääsymaksut aikuiset 5 euroa, lapset 2 euroa, alle
kouluikäiset vapaa pääsy. Maksu mielellään käteisellä, pankkikortilla maksaminen myös
mahdollista.

Jäähallissa on kahvio, makkaramyynti ja arpajaiset.

Muistathan, ettet saavu hallille flunssaisena ja muista noudattaa hyviä hygieniaohjeita.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Ovet aukeavat yleisölle klo 9:30.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kilpailun nettisivut
https://porvoontaitoluistelijat.fi/events/porvoon-taitoluistelijoiden-muodostelmaluistelun-kutsukil
pailu-4-12-2021/

Kilpailun johtaja Satu Sinha
ptl.muodostelmakisat@gmail.com

Kilpailun sihteeri Jaana Sauremaa

https://porvoontaitoluistelijat.fi/events/porvoon-taitoluistelijoiden-muodostelmaluistelun-kutsukilpailu-4-12-2021/
https://porvoontaitoluistelijat.fi/events/porvoon-taitoluistelijoiden-muodostelmaluistelun-kutsukilpailu-4-12-2021/


ptl.muodostelmakisat@gmail.com

Jakelu Osallistuvat joukkueet, STLL, arvioijat

Liitteet Osallistuvat joukkkueet
Alustava minuuttiaikataulu
Jäähallin pohjapiirros


