
  
KILPAILUVAHVISTUS 

12.1.2023 
 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN SEURAKILPAILU PORVOOSSA TULOKKAILLE, MINOREILLE, NOVIISEILLE, 
JUNIOREILLE, SM-NOVIISEILLE JA AIKUISILLE 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun 
seurakilpailuun lauantaina 18.2.2023 
 
Paikka  Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06400 Porvoo 
 
Aika ja aikataulu 
 

Päivä ja kellonaika   Sarjat 

18.2.2023 KLO 9.30 AIKUISET 
 TULOKKAAT 
 NOVIISIT 
 PALKINTOJENJAKO 
 MINORIT 
 SM-NOVIISIT 
 JUNIORIT 
 PALKINTOJENJAKO 

 
 
Alustava kokopäivän aikataulu löytyy kilpailuvahvistuksen liitteistä. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 
 
Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023 
 
 
Kentän koko  58 x 28 metriä 
 
 
Arviointi Käytössä on MUPI-arviointi sarjoissa tulokkaat, aikuiset ja noviisit, sekä ISU-arviointi 

sarjoissa minorit, SM-noviisit ja juniorit 
 
 
Arvioijat  MUPI: 

Katja Repo (ylituomari) 
Nina Gustafsson  
Tuula Kaukonen 
Katariina Saarinen 
Katri Heikkinen 
 
ISU: 
Katja Repo (ylituomari) 
Nina Gustafsson 
Tuula Kaukonen 
Katri Heikkinen 
 
 



Tekniset: 
Ida Hellström 
Aura Hilkamo  
Sabine Nyholm 
Katariina Saarinen 

   
 
 
 
 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 
Tulokkaat  100 
Minorit 140 
Kansalliset Noviisit 100 
SM-Noviisit 140 
Kansalliset juniorit 140 
Aikuiset 100 

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

 
 

Osallistumisen peruuttaminen 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mahdolliset 
peruuttamiset tulee tehdä Taikkarissa ja myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
ptl.muodostelmakisat@gmail.com  

 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Suunnitellun ohjelmalomakkeen saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä. 
Tietojen tulee olla lopullisessa muodossaan lauantaihin 4.2.2023 klo 20 mennessä. 

 
Musiikki Musiikin saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä. Musiikkitiedostot 

siirretään soittolistallemme lauantaina 11.2.2023 klo 12, joten niiden tulee olla 
lopullisessa muodossaan silloin. Musiikista on oltava varakopio, joka toimitetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään 
tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
 
Arvonta                 Luistelujärjestys arvotaan 9.2.2023 Porvoon jäähallilla järjestävän seuran toimesta.  
 

Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 
 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi  
 
                                Kilpailutoimisto avataan klo 8.00. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee    

      jäähallin kokoustilassa. Pyydämme joukkueen edustajaa tarkistamaan  
     ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. 

 
Pukukopit       Kilpailussa on käytössä kuusi pukukoppia.  
    

 
Joukkueiden paikat jäähallissa 
 

                  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 on 
varattu lahjakassit jäähallin yleisön sisääntulon yhteydessä. 

 
 
 



Palkintojenjako 
 

Palkintojenjakoon osallistuvat ainoastaan kolmen parhaan joukkueen kapteenit, 
jotka noutavat palkinnot ja jakavat ne joukkueelle palkintojenjaon päätyttyä. Muut 
joukkueen jäsenet seuraavat tilaisuutta joukkuekatsomosta. 
 
Aikuisten, tulokkaiden ja kansallisten noviisien palkintojenjako järjestetään 
mahdollisimman pian kansallisten noviisien sarjan päätyttyä, tarkka aikataulu selviää 
akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Minorien, SM-noviisien ja kansallisten junioreiden palkintojenjako järjestetään 
mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen.  

 
 
 

Kisaruokailu  Joukkueet voivat varata ruokailun Kokonhallissa sijaitsevasta lounaskahvilasta; 
Lounaskahvila Mickis, s-posti; lounaskahvila@mickis.fi,  puh: 040 9678381. Yhteydenotot 
ja varaukset viimeistään 10.2.2023 
 

Majoitus Kisajärjestäjä on neuvotellut majoitustarjouksen Hotelli Haikon Kartanon kanssa. 
Majoitustarjoukseen pääsee tutustumaan tästä: https://porvoontaitoluistelijat.fi/wp-
content/uploads/2022/12/Porvoon-taitoluistelijoiden-seurakilpailut-17-18.2.23-tarjous-
majoitukseen.pdf 

 
 

Muuta huomioitavaa  
 

Pyydämme joukkueita saapumaan hallille vasta mahdollisimman lähellä oman 
verryttelyajan alkamista. 

 
Joukkueille on varattu verryttelyalueet Kokonhallista, osoite Jääkiekkotie 3, 06100 
Porvoo. Kokonhalli aukeaa klo 8.00. 

 
Kilpailu on yleisölle maksullinen. Sisäänpääsymaksut aikuiset 11 €, lapset (4-16v) 6 €, 
alle 4v maksutta. Liput hankitaan etukäteen https://www.ticketmaster.fi/ptl  
 
Lippuja myydään ovelta, mikäli paikkoja on vapaana. Lippujen hinnat ovelta 15 € aikuinen 
ja 8 € lapset. 

 
Jäähallissa on kahvio, makkaramyynti ja arpajaiset. 

 
Ovet aukeavat yleisölle klo 8:45.  

 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 
 
Kilpailun nettisivut  

https://porvoontaitoluistelijat.fi/porvoon-taitoluistelijoiden-muodostelmaluistelun-
seurakilpailu-18-2-2023/  

  
 

Kilpailun johtaja  
Krista Lyyra 

                                ptl.muodostelmakisat@gmail.com 
 
Kilpailun sihteeri   

 
Sanna Hiukkamäki  

                                ptl.muodostelmakisat@gmail.com 
 

Jakelu                   Osallistuvat joukkueet, STLL, arvioijat 
 
Liitteet       Osallistuvat joukkueet 

     Alustava minuuttiaikataulu 
Jäähallin pohjapiirros 


