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MUODOSTELMALUISTELUN SM-KILPAILUT 29.2-1.3.2020
Espoon Jäätaiturit ry kutsuu SM-valintakisojen perusteella paikkansa lunastaneet STLL:n jäsenseurojen SMjoukkueet muodostelmaluistelun Suomen mestaruuskilpailuihin 29.2.- 1.3.2020 Espooseen.

Kilpailupaikka:
Metro Areena, https://www.metroareena.fi/fi
Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo

Kilpailun alustava aikataulu
SM-noviisit
Lauantai 29.2.

SM-juniorit

SM-seniorit

vapaaohjelma

lyhytohjelma

lyhytohjelma

harjoitukset klo 08.00

harjoitukset klo 10.40

harjoitukset klo 13.20

kilpailu klo 15.00

kilpailu klo 17.05

kilpailu klo 19.10

vapaaohjelma

vapaaohjelma

harjoitukset klo 9.00

harjoitukset klo 12.25

kilpailu klo 14.30

kilpailu klo 16.55

Palkintojenjako klo 19.45
Sunnuntai 1.3.

Palkintojenjako n. klo 17.40
Aikataulu on alustava ja pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Arviointijärjestelmä, kilpailusarjat ja vaatimukset
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-20.
Kilpailusarjat:
Lyhytohjelma

SM-noviisit
-

SM-juniorit
Kesto enintään
2 min 50 s

SM-seniorit
Kesto enintään
2 min 50 s
0.8
kesto 4 min ± 10s
1.6

Komponenttien kerroin
Vapaaohjelma

kesto 3 min ± 10s

0.8
kesto 3 min 30 s ± 10s

Komponenttien kerroin

1.6

1.6

Luistelualueen koko on 60 x 30m.
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Arvioijat
Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tehdään sähköpostitse viimeistään pe 14.2.2020 osoitteeseen
ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi joukkuekohtaisella ilmoittautumislomakkeella (liite 1). Merkitse sähköpostin
otsikoksi: ILMOITTAUTUMINEN_SARJA_SEURA_JOUKKUE.
Ilmoittautumislomakkeessa on selvitettävä seuraavat tiedot:









Seura
Joukkueen nimi ja kilpailusarja
Joukkueen teema
Valmentajat, joukkueenjohtaja, huoltajat,
o Joukkue voi ilmoittaa kilpailuun enintään kaksi (2) valmentajaa, kaksi (2) joukkueenjohtajaa,
huoltajan sekä valokuvaajan.
o Kuvaajien akkreditoinnista ilmoitetaan erikseen kilpailuvahvistuksessa ohjeistetulla tavalla.
Luistelijoiden nimet ja syntymäajat
Sähköpostiosoite osallistumismaksun ja arvioijien kulujen laskutusta varten
Sähköpostiosoite kilpailuvahvistuksen lähettämistä varten

Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen: Sääntökirjan kohdan 15.4 mukaisesti on mahdollista viisi (5) vuorokautta varsinaisen
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Jälki-ilmoittautumisesta perimme kaksinkertaisen
ilmoittautumismaksun.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
HUOM! Kilpailuihin liittyvää informointia varten luomme joukkueenjohtajille Whatsapp-ryhmän. Mikäli
joukkueenjohtaja ei halua liittyä tähän ryhmään, tulee siitä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumismaksu
Sarja

SM-noviisit
SM-juniorit
SM-seniorit

Maksu

160€
220€
220€

Ilmoittautumismaksu on maksettava 21.2.2020 mennessä Espoon Jäätaiturit ry:n tilille FI49 1745 3000 2229 52. Merkitkää
maksuun SM2020/SARJA/JOUKKUE.
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Suunniteltu ohjelma -lomakkeet
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään sunnuntaina 23.2.2020 osoitteeseen
ohjelmat@stll.fi . Liitteenä on lomakkeet erikseen vain vapaaohjelman (liite 2) sekä lyhyt- että vapaaohjelman
(liite 3) ilmoittamiseen. Lomake on täytettävä ohjeen mukaan. Merkitkää arvosteltavat elementit lihavoituna sekä
peräkkäiset siirtymät samalle riville. Lomakkeeseen on myös merkittävä valmentajan nimi ja puhelinnumero.
Lomakkeet, mieluiten word-muodossa, pyydetään nimeämään seuraavasti: SEURA JOUKKUE, esim. ABC Liisan
Liitäjät.

Musiikki
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona perjantaihin 14.2.2020 mennessä
osoitteeseen ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Sähköpostit sekä tiedostot pyydämme nimeämään:
MUSIIKKI_SARJA_SEURA_JOUKKUE_LO/VO.
Sitoudumme hävittämään musiikkitiedostot kilpailun päätyttyä.
Varasoittimena käytämme CD-soitinta. CD-levyt (2 kpl) annetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.
Kilpailumusiikin tulee olla kahdella hyvässä kunnossa olevalla levyllä, joihin on merkitty joukkueen nimi sekä
musiikin kesto ja maininta lyhyt tai vapaa.

Arvonta
Kilpailun arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten
käänteisessä järjestyksessä.

Tulokset
Linkki tulossivuille: http://www.figureskatingresults.fi/results/1920/MLSM2020/index.htm

Tiedot käsiohjelmaa varten
Muodostelmaluistelun SM2020 käsiohjelma toteutetaan kisojen omilla nettisivuilla sekä Taitoluisteluliiton Skating
Finland –mobiiliapplikaatiolla. Käsiohjelmatiedot (joukkue, seura, sarja, linkki joukkueen nettisivuille, joukkueen
sometili ja hashtagit) sekä joukkueen valokuva jpg-muotoisena pyydetään toimittamaan viimeistään 14.2.2020
mennessä osoitteeseen ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi.
Viestin otsikkokenttään: KÄSIOHJELMATIEDOT_SARJA_SEURA_JOUKKUE
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Ruokailut
Joukkueiden on mahdollisuus ruokailla Metro Areenalla sekä lauantaina että sunnuntainta. Joukkueruokailu tulee
tilata etukäteen Restel-ravintolasta. Ohjeet ruokailun varaamiseen kilpailuvahvistuksessa. Yleisön on mahdollista
ruokailla Metro Areenan ravintolassa. Välipaloja on myynnissä kioskeissa.

Pääsyliput
Lipunmyynti on käynnissä ja linkki pääsylippujen ostamiseen löytyy Espoon Jäätaitureiden kilpailusivuilta:
https://muodostelmaluistelunsm2020.fi/
Ovet ja lipunmyynti aukeavat lauantaina ja sunnuntaina 10 minuuttia ennen harjoitusten jääajan alkamista.

Kilpailun nettisivut
Kisajärjestelyjen etenemistä ja tiedotusta voitte seurata kisasivuiltamme:
https://muodostelmaluistelunsm2020.fi/
Löydät meidät myös facebookista: https://www.facebook.com/events/517994189045815/ ja instagramista:
@muodostelmaluistelunsm2020. Käytettävä aihetunniste #mlsm2020

Kilpailun johto
Tapahtuman johtaja
Sanna Eklund
sanna.eklund@espoonjaataiturit.fi
puh. 040 562 7361

Kilpailun johtaja
Suvi Oikarinen
suvi.oikarinen@espoonjaataiturit.fi
puh. 040 5969647

Kilpailusihteeri
Maaret Kulo
Kilpailusähköposti: mlsm2020@espoonjaataiturit.fi

Tervetuloa kilpailemaan!

Espoon Jäätaiturit ry
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Liitteet





Liite 1: Ilmoittautumislomake
Liite 2: suunniteltu ohjelma –lomake, vapaaohjelma
Liite 3: suunniteltu ohjelma –lomake, lyhyt- ja vapaaohjelma
Liite 4: SM-kisoihin paikan lunastaneet joukkueet

Jakelu: STLL, ESJT, ESS, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, KAARI, KULS, LTL, OLK, TAPTL, TTK, VG-62
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