
 

KILPAILUKUTSU 1.10.2021 

  

  

  

  

  

   
SEINÄJOKI SYNCHRO 2021 MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 4.12.2021 

  

Seinäjoen taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita 

muodostelmaluistelun joukkueita Seinäjoki Synchro 2021 muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.  

  

Paikka  Jouppilanvuoren jäähalli - Energia Areena 

  Alaseinäjoenkatu 9 

  60220 Seinäjoki   

    

  

Alustava aikataulu  

  Lauantaina 4.12.2021 alkaen klo 11 ja päättyen viimeistään klo 17. Kilpailussa ei järjestetä 

harjoituksia. 

 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 

aikataulumuutoksiin.  

  

Kilpailusarjat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilpailusarja järjestetään, jos siihen on ilmoittautunut vähintään kaksi joukkuetta. 

 

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

 

Kentän koko   

  28 x 58 metriä  

 

Arviointi Kaikissa sarjoissa on käytössä MuPi-arviointi.   

 

Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 15.10.2021 klo 9:00 ja 

päättyy 29.10.2021 klo 20:00, jälki-ilmoittautumisaika 30.10-3.11.2021.  

Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.6 mukaisesti. 

  

Kilpailuun otetaan mukaan enintään 30 joukkuetta.   

Sarja VO kesto 

Tulokkaat 2 min 30 s ± 10 s 

Minorit 3 min ±10 s 

Noviisit 3 min ±10 s 

Juniorit 3 min ±10 s 

Seniorit 3 min ±10 s 

Aikuiset 3 min ±10 s 



 

Jos ilmoittautuneita joukkueita on enemmän kuin edellä on mainittu, niin järjestävä seura 

varaa oikeuden valita osallistuvat joukkueet sarjoittain.   

 

Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.  

  

Kilpailuvahvistus lähetetään ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä oleviin 

sähköpostiosoitteisiin 5.11.2021. 

 

Osallistumisen peruuttaminen 

Sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

Mahdolliset peruuttamiset tulee tehdä Taikkarissa ja myös ilmoittaa sähköpostitse 

osoitteeseen muodostelma.kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi 

        

      

Ilmoittautumismaksut  

Ilmoittautumismaksu kaikilla sarjoilla on 100€  

  

Maksuohjeet ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta 

seuroilta jälkikäteen.  

  

Kisojen peruuntuminen järjestäjistä riippumattomista syistä  

Jos kisat joudutaan perumaan koronaviruksesta johtuen, siitä ilmoitetaan osallistujille 

viimeistään 27.11.2021 klo 20 mennessä.  

  

Suunniteltu ohjelma -lomake ja musiikki 

Suunnitellun ohjelmalomakkeen ja musiikin saamme Taikkarista ilmoittautumisenne 

yhteydessä. Tallennamme ne järjestelmästä sunnuntaina 27.11.2021 klo 20, joten niiden 

tulee olla lopullisessa kunnossa silloin.  

 

Muistakaa lisätä musiikkitiedostonne Taikkariin kilpailuyksikön yhteyteen sekä täyttää 

musiikkien esittäjä- ja muut tiedot kilpailuyksikköönne kisojemme mahdollista livestriimausta 

varten.   

 

Varamusiikki tulee olla kentänlaidalla olevalla joukkueen toimihenkilöllä laitteessa, jossa on 

3,5 mm:n audioliitin. 

 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

 

Arvonta Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksessa.  

 

Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus viereisellä OmaSp Stadionilla. Alaseinäjoenkatu 15, 
60220 Seinäjoki. Kilpailuvahvistuksessa on lisätiedot menusta sekä linkki tilauslomakkeelle.  

  

Käsiohjelma  

Käsiohjelmatiedot julkaistaan sähköisenä versiona. Tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksessa 

annettuun osoitteeseen.    

    

Pääsyliput  Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on 

saatavissa rajoitetusti kilpailupaikan ovelta klo 10.30 alkaen. Maksuvälineenä käy ainoastaan 

käteinen. Liput 5 €, alle 7v ilmaiseksi vanhemman seurassa.  

  

mailto:muodostelma.kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi


 

Kilpailun nettisivut  

www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2021-2022/seinajoki-synchro-4-12-2021/  

 

Kilpailun johtaja:  
Katriina Ylihakola, puh. 050-596 3626   

   
Kilpailusihteerit: 

Janne Saarela, puh. 050-308 1626 ja kilpailupäivänä Susa Salonen, puh. 040-715 7267   
   
Kilpailun sähköpostiosoite: muodostelma.kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi    
  

  

  

  

Lämpimästi tervetuloa Seinäjoelle!   
Seinäjoen Taitoluistelijat ry    
  

  

Jakelu JyTLS, KK, MerTa, OLK, RoiTa, SaiML, SeiTL, Tappara, Uplakers, Varala, WATS  
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