16.1.2020
KILPAILUVAHVISTUS: MUODOSTELMALUISTELUN 2. LOHKOKILPAILU ja SM-junioreiden 3.
valintakilpailu 8. – 9.2.2020
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne muodostelmaluistelun
2. lohkokilpailuun Helsingin jäähalliin, Nordenskiöldinkatu 11-13. Liitto nimeää joukkueet
SM-junioreiden 3. kilpailuun 26.1.2020 jälkeen.
Aikataulu
Lauantai 8.2.2020
Lohko 2
MUPI-sarjat
• Aikuiset klo 8.30
• Tulokkaat klo 10.22
• Noviisit klo 13.10
• Palkintojenjako klo 15 – 16.30
harjoitushallissa
ISU-sarjat
• SM-juniorit lo-harjoitukset klo 14.50
• Minorit klo 16.00
• Seniorit klo 17.22
• Juniorit klo 18.56
• SM-juniorit lo klo 20.36
• Palkintojenjako välittömästi kilpailun
päätyttyä n. klo 21.10 Areenalla

Sunnuntai 9.2.2020
Lohko 1
MUPI-sarjat
• Aikuiset klo 8.30
• Tulokkaat klo 10.28
• Noviisit klo 12.44
• Palkintojenjako klo 15 – 16.30
harjoitushallissa
ISU-sarjat
• SM-juniorit vo-harjoitukset klo 14.30
• Minorit klo 15.50
• Masters klo 17.24
• Juniorit klo 18.40
• SM-juniorit vo klo 20.15
• Palkintojenjako välittömästi kilpailun
päätyttyä n. klo 21.00 Areenalla

Minuuttiaikataulu on liitteenä ja julkaistaan myös kilpailusivuilla
www.muodostelmaluistelu.com, muutokset ovat mahdollisia.
Arvonta
Arvonta suoritetaan to 23.1.2020 klo 17 Helsingin Taitoluisteluklubin toimistolla,
Koroistentie 4 C-talo, 00280 HELSINKI. SM-junioreiden arvonta pidettäneen 28.1.2020 ja
vahvistetaan erikseen.
Luistelujärjestys päivitetään viipymättä kilpailusivuille www.muodostelmaluistelu.com
sekä seuran sivuille www.helsingintaitoluisteluklubi.com.
Arviointi
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia sääntöjä kaudelle 2019-2020
Jään koko on 27,6 m x 60 m.
Osallistuvat joukkueet
Lista kilpailuun osallistuvista joukkueista on lista liitteenä. Joukkueet esitellään
kisasivuilla www.muodostelmaluistelu.com
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Arvioitsijat
liitteenä
Musiikki
Musiikki soitetaan tietokoneelta. Varasoittimena käytetään CD-soitinta. CD-levyt
annetaan kisatoimistoon akreditoitumisen yhteydessä. Levyjen tulee olla hyvässä
kunnossa ja niissä tulee olla merkittynä joukkueen nimi ja sarja. Levyn on oltava CDRtyyppinen, (CDRW ei kelpaa).
Akkreditointi ja kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto ja halli avataan klo 7.00.
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa heti jäähallille saapuessaan.
Joukkueiden sisäänkäynti on jäähallin takaa pallokenttien puolella. Kilpailutoimisto on
sisäänkäynnin tuntumassa.
Mikäli ilmoittautumiseen on tullut muutoksia, pyydämme teitä toimittamaan ajan tasalla
olevan ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoituessanne. Valmentaja
allekirjoittaa ilmoittautumislomakkeen.
Joukkueille on varattu kulkuluvat ilmoittautumisten mukaisesti.
Kulkulupien lisäksi joukkueet saavat kisatoimistosta yleisiä ohjeita ja hallin kartan.
Tuomaristo ja tekninen henkilöstö istuu C-katsomossa, jäälle mennään tuomaripuolelta
kaukalon keskeltä ja sieltä poistutaan tuomareista katsottuna oikeasta nurkasta.
Verryttelytilat
Joukkueiden verryttelyajat on merkitty kilpailuaikatauluun. Verryttelytilat sijaitsevat
yläkatsomoiden käytävillä.
Ruokailu
Joukkueet voivat halutessaan varata ruokailun jäähallin Restel-ravintolasta.
https://my.surveypal.com/Joukkueruokailut---Muodostelmaluistelun-kansalisten-sarjojen-2.valintakilpailu--SM-junioreiden-3.-valintakilpailu-Helsingin-jaahallissa-8.-9.2.2020RUpV_YJ3hv8Yj0g3

Varauslinkki löytyy myös kilpailusivuilta. Tilauslinkki sulkeutuu 31.1.2020 klo 12.00
Joukkueiden paikat katsomossa
Joukkueille on varattu paikat päätykatsomoista. Yläkatsomot eivät ole käytössä.
Lahjat
Turvallisuussyistä kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Pääovien
tuntumassa on joukkueille nimikoidut kassit, joihin kukat ja lahjat voi laittaa.
Toimitamme lahjakassit koppien ulkopuolelle kilpailun aikana. Palautattehan kassit
koppiemoille.
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Palkintojenjako
Palkintojenjako on jäällä ja siihen osallistuvat kaikki joukkueet luistelijoineen. MUPIsarjojen palkintojenjako klo 15 – 16.30 harjoitushallissa ja ISU-sarjojen palkintojenjako
välittömästi kilpailun päätyttyä noin klo 21.15 Areenalla. Pyydämme joukkueenjohtajia
huolehtimaan oman joukkueensa suojista palkintojenjaon yhteydessä.
Pääsyliput
Suosittelemme ostamaan liput etukäteen lippuautomaatti.fi/htk, jolloin ne ovat
edullisempia ja sisäänkäynti on sujuvaa.
Lippuja on saatavissa jäähallin lipunmyynnistä kilpailupäivinä klo 8.00 alkaen.
Pysäköinti
Pysäköinti on maksullinen. Parkkipaikoilla on otettu käyttöön maksuautomaatit, ja voit
maksaa parkkeerauksen myös EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla. Pysäköintialueita
operoi AutoParkki Norden Oy.
Jäähalli sijaitsee monipuolisten julkisen liikenteen kulkuyhteyksien varrella.
Kilpailun johto
Kirsi Nurmi-Haikonen, kilpailunjohtaja
puh. 040 358 8008
kilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com

Elina Soukola, kilpailunjohtaja
puh. 050 66 995
kilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com

Anne Koskela, tapahtumajohtaja
puh. 050 502 17 89
kilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com
Nina Toivonen, kilpailusihteeri
puh. 040 178 75 77
kilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com
Tervetuloa!
Kirsi Nurmi-Haikonen
Helsingin Taitoluisteluklubi ry

Liitteet

arvioijalista, alustava minuuttiaikataulu, kilpailuun osallistuvat joukkueet

Jakelu

STLL, kilpailuun ilmoittautuneet seurat, arvioijat, aluepäällikkö
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