
   

 

KILPAILUVAHVISTUS 

5.11.2021 

 

SEINÄJOKI SYNCHRO 

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILUT  

Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne kutsukilpailuihin 

Seinäjoelle 4.12.2021.  

 

Aika Lauantaina 4.12.2021 klo 11.00 alkaen 

Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. 

 

Kilpailupaikka Energia Areena (Jouppilanvuoren jäähalli) 

Alaseinäjoenkatu 9, 60220 Seinäjoki                                  

 

Jään koko 28 x 58 metriä 

 

Sarjat ja alustava luistelujärjestys 

 Noviisit 

 Tulokkaat 

Aikuiset    

                          Juniorit 

 Minorit                       

 

Akkreditointi  Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa heille aikataulussa määrättynä aikana. 

Pyydämme, että akkreditointiin saapuu vain yksi joukkueen edustaja. 

Kilpailusäännöt 

                          Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. Kaikissa sarjoissa 

käytetään arviointina muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI). Koko joukkue voi 

osallistua alkuverryttelyyn. 

Pyydämme joukkueita harkitsemaan kilpailuun osallistuvien varaluistelijoiden määrää. 

 

Tulokset ja palkintojen jako 

Palkintojen jako järjestetään jäällä välittömästi kilpailun päätyttyä kahdessa ryhmässä.  

Ensimmäisessä ryhmässä palkitaan tulokkaat ja juniorit. Toisessa ryhmässä minorit, 

noviisit sekä aikuiset. 



   

 

Joukkueiden tulee poistua jäältä välittömästi, kun palkintojenjakoryhmän palkinnot on 

jaettu. 

 

Luistinsuojat Pyydämme joukkueiden huoltajia huolehtimaan luistinsuojista kilpailusuorituksen ja 

palkintojenjaon aikana. 

 

Kisalakanat  Kisalakanoille on naru katsomon takana johon lakanat voi ripustaa. 

 

Lahjakassit Kilpailussa ei ole käytössä lahjakasseja.  

 

Tuomarit  Marianna Kiviranta YT, Iiris Nuutinen, Hannele Alanen sekä Elina Lappalainen  

  

Suunniteltu ohjelma 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 myös 

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           Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ke 24.11.2020 klo 18.00 Energia Areenan 

neuvottelutilassa järjestävän seuran toimesta. Luistelujärjestys julkaistaan 

mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun internet-sivulla. 

Käsiohjelmatiedot 

Käsiohjelmatiedot julkaistaan sähköisenä versiona kilpailun internet-sivulla. Tiedot 

toimitetaan kilpailun internet-sivuilla olevalla lomakkeella viimeistään 21.11.2021. 

Lomake avautuu perjantaina 12.11.2021 

 

Videointi ja valokuvaus 

Joukkueen nimeämä edustaja saa kuvata vain oman joukkueensa suorituksen. 

Valokuvaus on sallittu ilman salamavalon käyttöä. 



   

 

Ilmoittautumismaksu 

Tulokkaat, Minorit, Noviisit, Juniorit, Aikuiset: 100 € /joukkue. 

Ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut laskutetaan kilpailujen jälkeen järjestävän seuran 

toimesta. 

 

Ruokailu        Joukkueilla on ruokailumahdollisuus viereisellä OmaSp Stadionilla 11-15 välisenä aikana. 

 

Ruokailun hinta on 12,00 €/ henkilö.  

Ruokailu maksetaan ruokailun yhteydessä OmaSp stadionille joko kortilla tai käteisellä. 

 

Ruokailun tilaus tehdään sähköpostilla 

osoitteeseen sanna.makikari@omaspstadion.fi 

Postin aiheeksi: SeiTL ruokailu 4.12.21. 

Ilmoitattehan postissa ruokailijoiden määrän, mahdolliset erikoisruokavaliot sekä varaajan 

yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten. 

 

Ruokailu tulee varata viimeistään 21.11.2021. 

 

Menu: 

Kolmen juuston salaatti (L,G) 

Kinkkukiusaus (M,G) 

 

Leipää ja levitettä (L) 

Ruokajuomana vesi, maito ja mehu 

 

Hedelmätarjotin 

Kahvi & tee 

 

Kahvio Jäähallissa joukkueita ja yleisöä palvelee kahvio. 

 

Majoitus             Joukkueet järjestävät ja maksavat itse majoituksensa. Pyrimme auttamaan tarvittaessa 

lähialueiden hotellien etsinnässä.  

 

Joukkueiden paikat katsomossa 

 Joukkueille on merkityt paikat katsomossa. 

 

 

mailto:sanna.makikari@omaspstadion.fi


   

 

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.  

 

Covid-19 Järjestävä seura seuraa aktiivisesti viranomaisten määräyksiä sekä liiton ohjeistusta  

Covid-19 aikana kilpailemisesta. Näistä johtuen vahvistuksessa mainittuihin tietoihin voi 

tulla muutoksia, lyhyelläkin varoitusajalla.  

Mahdollisista muutoksista ilmoitamme viimeistään akreditoinnin yhteydessä. 

 

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä muulloin kuin urheilusuorituksen aikana  

 

Kilpailun johtaja Katriina Ylihakola, puh. 050-596 3626 

 

Kilpailusihteeri Janne Saarela, puh. 050-308 1626, kilpailupäivänä Susa Salonen puh. 040-715 7267 

 

Kilpailun sähköpostiosoite: muodostelma.kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi    

 

 

 

Kilpailu sosiaalisessa mediassa: 

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

Facebook: https://www.facebook.com/events/1540395356340547 

 

Hasktagit: #seinajoentaitoluistelijat #seinajokisynchro 

 

 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa Seinäjoelle! 

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 

 

Liitteet Alustava aikataulu, Osallistuvat joukkueet sekä kartat  

Jakelu Osallistuvat joukkueet, Tuomarit 
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