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MUODOSTELMALUISTELUN SM-KILPAILUT 29.2-1.3.2020
Espoon Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun Suomen
mestaruuskilpailuihin 29.2.- 1.3.2020 Espoossa.

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

Kilpailun aikataulu
SM-noviisit

SM-juniorit

SM-seniorit

Lauantai 29.2.

vapaaohjelma
harjoitukset klo 08.00

lyhytohjelma
harjoitukset klo 10.30

lyhytohjelma
harjoitukset klo 13.00

Avajaiset klo 13.55

kilpailu klo 14.30
Palkintojenjako n. klo
19.15

kilpailu klo 16.35

kilpailu klo 18.40

vapaaohjelma
harjoitukset klo 9.00

vapaaohjelma
harjoitukset klo 12.24

Sunnuntai 1.3.

kilpailu klo 14.30

kilpailu klo 16.55
Palkintojenjako n. klo 17.40

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.
Minuuttiaikataulut löytyvät liitteistä 1 (lauantai) & 2 (sunnuntai).

Arviointi & arvioijat
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-20.
Lista arvioijista on liitteenä 3.

Osallistujat
Lista osallistujista on liitteenä 4.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
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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.

Suunniteltu ohjelma -lomakkeet
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään
sunnuntaina 23.2.2020 osoitteeseen ohjelmat@stll.fi . Lomakkeeseen on myös merkittävä valmentajan nimi ja
puhelinnumero. Lomakkeet, mieluiten word-muodossa, pyydetään nimeämään seuraavasti: SEURA JOUKKUE.

Musiikki
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona
mahdollisimman pian osoitteeseen ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Sähköpostit sekä tiedostot pyydämme
nimeämään: MUSIIKKI_SARJA_SEURA_JOUKKUE_LO/VO.
Sitoudumme hävittämään musiikkitiedostot kilpailun päätyttyä.

Arvonta
Kilpailun arvonta suoritetaan torstaina 20.2. klo 18 Espoon Jäätaitureiden toimistolla osoitteessa Tulkinkuja 3,
02650 Espoo, 6 krs. Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
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

Ruokailut
Joukkueiden on mahdollisuus ruokailla Metro Areenalla sekä lauantaina että sunnuntaina. Joukkueruokailu tulee
tilata pe 21.2.2020 klo 24 mennessä oheisen linkin kautta:
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https://www.lyyti.in/Muodostelmaluistelun_SMkilpailut_9179
Jokaisen joukkueen pyydetään ilmoittavan omien luistelijoiden erikoisruokavaliot tilauksen yhteydessä. Joukkueet
kustantavat itse ruokailun. Lauantaina ruokailuaika on klo 12-17 ja sunnuntaina klo 11-15.
Huomioittehan, että Metro Areenan tilat ovat Restelin yksinmyyntialuetta. Luistelijat voivat tuoda jäähalliin
pienet eväät, mutta lämpimän ruoan, kuten pizzan, tuominen halliin on kiellettyä.

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 06.15 ja sunnuntaina klo 07.15. Joukkueiden sisäänkäynti on merkitty
liitteenä 5 olevaan karttaan (s. 1). Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee hallin toisessa
kerroksessa. Pyydämme joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan tasalla olevan
lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Samalla myös kilpailumusiikkien varalevyt tulee jättää
kilpailutoimistoon. Myös kisalakanat jätetään kilpailutoimistoon ja noudetaan sieltä. Kilpailutoimisto vastaa
kisalakanoiden kiinnittämisestä hallissa.
SM-noviisit voivat kulkulupaa näyttämällä seurata kilpailua sunnuntaina 1.3. katsomoissa 404-406.
Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut bussinkuljettajat ja valokuvaajat voivat noutaa omat kulkulupansa
kilpailutoimistosta.

Pysäköinti
Pysäköinti tapahtuu Espoon urheilupuiston pysäköintialueilla kartan (s. 6) mukaisesti. Pysäköinti on maksutonta,
paitsi Urheilupuiston pysäköintihallissa. Paikalle pääsee kätevästi julkisilla kulkuvälineillä (Urheilupuiston
metroasema n. 5 min. kävelymatkan päässä). Karttaan on merkitty bussilla saapuvien joukkueiden jättöpaikka
(kartta s. 5) sekä bussien pysäköintialue Oriolan parkkipaikalla (kartta s. 6, ajo Koivu-Mankkaantieltä). Bussien
parkkilupa tulee printata ja laittaa näkyviin bussin tuulilasiin (liite 6).

Lämmittelytilat
Lauantaina 29.2. harjoitusten ja kilpailun, sekä sunnuntaina 1.3. harjoitusten yhteydessä tapahtuvaan
lämmittelyyn varatut tilat sijaitsevat Metro Areenalla (kartta s. 1 ja 4). Sunnuntaina 1.3. kilpailun yhteydessä
tapahtuvaan lämmittelyyn on varattu tilat Metro Areenan vieressä olevalta Tapiolan Urheiluhallilta (kartta s. 6).
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja kannustushuudot
häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.

Joukkueiden paikat jäähallissa
Joukkueiden istumapaikat jäähallissa sijaitsevat katsomoissa 404-406.
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Kukat ja lahjat
Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut lahjat jätetään
pääovien läheisyydessä sijaitseviin, joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka kilpailun järjestäjä toimittaa
joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen.

Palkintojenjako
SM-noviisien palkintojenjako on lauantaina 29.2. SM-senioreiden lyhytohjelmakilpailun jälkeen, arviolta n. klo
19.15. Sunnuntaina SM-junioreiden ja SM-senioreiden palkintojenjako on vapaaohjelmakilpailun jälkeen, arviolta
n. klo 17.40. Koko muodostelmajoukkue voi osallistua palkintojenjakoon. Mitalit on varattu kahdellekymmenelle
luistelijalle. Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä.

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
Käytössämme on Sportity -kisa-applikaatio. Applikaatiota voivat käyttää joukkueet, valmentajat, arvioijat ja
vapaaehtoiset. Applikaatio sisältää mm. seuraavia tärkeitä tietoja:
●
●
●
●

Aikataulut
Joukkueohjeet
Kartat
Tulokset

Applikaatio löytyy Google Play Storesta ja AppStoresta nimellä Sportity. Salasana/token on ESJT2020.

Tervetuloa kilpailemaan!
Espoon Jäätaiturit ry
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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

Liitteet
●
●
●
●
●
●

Liite 1: Minuuttiaikataulu la 29.2
Liite 2: Minuuttiaikataulu su 1.3.
Liite 3: Lista arvioijista
Liite 4: Lista SM-kisoihin osallistuvista joukkueista
Liite 5: Kartta
Liite 6: Bussien pysäköintilupa

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

