
 
       

  05.11.2017 

KILPAILUVAHVISTUS - Hyvän mielen muodostelmaluistelukisat 19.11.2017  
 

Espoon Jäätaiturit kiittää ilmoittautuneita Aikuis-, Kansallisia juniori ja noviisijoukkueita, minori- ja tulokasjoukkueita 

ja vahvistaa osallistumisenne Hyvän mielen muodostelmaluistelukilpailuun ja kilpailutapahtumaan 19.11.2017. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Tapahtumapaikka ja –aika: 

Espoonlahden jäähalli, Forum-halli 

Espoonlahdentie 2-4, 02320 Espoo  

Su 19.11.2017 

Aikuiset, kansalliset juniorit ja kansalliset noviisit klo 9 – n 11.30  

Minorit ja tulokkaat klo 12.30 – n. 14.45 

  

Tapahtumakuvaus 

Aikuiset ja kansalliset juniorit 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2017-2018. Kilpailun arviointijärjestelmänä käytetään MUPI-

pistelaskujärjestelmää.  Kilpailusarjoissa aikuiset ja kansalliset juniorit kukin joukkue luistelee suorituksensa kerran. 

 

Kansalliset noviisit, minorit ja tulokkaat 

Tapahtumassa joukkueella (Tulokkaat, minorit ja kansalliset noviisit) on käytössään kaksi luisteluvuoroa, jossa 

kummassakin käytetään joukkueen ohjelmamusiikkia. Joukkueen valmentaja ilmoittaa pe 10.11. mennessä 

osoitteeseen esjt@espoonjaataiturit.fi, miten musiikkivuorot käytetään. Kaikkien luistelijoiden tulee esiintyä 

tapahtumassa jäällä joukkueen ohjelmamusiikin aikana. 

 

Tässä muutama esimerkki: 

Ohjelma 1: tavanomainen kilpailusuoritus, kokoonpano A 

Ohjelma 2: tavanomainen kilpailusuoritus, kokoonpano B 

 

Ohjelma 1: tavanomainen kilpailusuoritus, kokoonpano A, luistelevat yhdessä ensimmäiset kaksi minuuttia ja 

improvisoivat loppumusiikin.  

Ohjelma 2: kaikki joukkueen luistelijat esittävät ohjelman yksin (ilman otteita) ensimmäiset kaksi minuuttia ja 

improvisoivat lopun.  

 

Ohjelma 1: tavanomainen kilpailusuoritus, kokoonpano A 

Ohjelma 2: tavanomainen kilpailusuoritus musiikin kohtaan 1.5 minuuttia, musiikki pysäytetään kohtaan 1 minuutti 

33 sekuntia, kokopano B.  

 

Ohjelma 1: joukkue esittää ohjelmastaan ensimmäisen minuutin. Kaikki luistelijat improvisoivat loppumusiikin.  

Ohjelma 2: joukkue esittää perusluisteluharjoituksia ohjelmamusiikin rytmiin. Kaikki osallistuvat.  

 

Joukkueen ei tarvitse valita edellä mainituista esimerkeistä tapaa esiintyä, vaan esimerkkien tarkoitus on esitellä 

tapahtuman ideaa.  

 

Joukkueiden suoritukset arvioidaan MUPI-arvioinnilla. Lisäksi jaetaan kunniamainintoja.  
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Joukkueen valmentaja ilmoittaa pe 10.11. mennessä osoitteeseen esjt@espoonjaataiturit.fi, kertyykö joukkueen 

pistemäärä yhden ohjelman pistemäärästä vai kahden ohjelman pistemäärän keskiarvolla. 

 

Tapahtuman tuomaristo   

Tapahtuman tuomarit ovat Aura Hilkamo, Katri Aalto, Tuula Kaukonen ja Pauliina Vickholm 

  

Musiikki  

Musiikit soitetaan CD-levyiltä ja myös 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 ja musiikin kesto.  

  

Suunniteltu ohjelmalomake  

Suunniteltu ohjelmalomake aikuisten ja kansallisten juniorien osalta tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen 
esjt@espoonjaataiturit.fi osoitteeseen viimeistään pe 10.11.2017. 
 
Mikäli joukkue sarjoissa kansalliset noviisit, minorit ja tulokkaat esittää tapahtumassa tavanomaisen 
kilpailusuorituksen tai osia siitä, tulee suunniteltu ohjelmalomake suoritusta vastaavalla tavalla täytettynä toimittaa 
sähköpostilla esjt@espoonjaataiturit.fi osoitteeseen viimeistään pe 10.11.2017. 
 

Ilmoittautumismaksu  

Ilmoittautumismaksu 100€/joukkue maksetaan Espoon Jäätaiturit ry:n tilille: FI41 1350 3001 4975 34 viimeistään 

10.11.2017. Merkitse viestikenttään seuran ja joukkueen nimet.  Lähetämme lisäksi joukkueille tuomarikululaskun 

kilpailun jälkeen erikseen.  

 

Arvonta  

Joukkueiden luistelujärjestys arvotaan Espoon jäätaitureiden toimistolla maanantaina 13.11.2017 klo 18.00. 

Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen Espoon jäätaitureiden www-sivuilla osoitteessa: 

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/ 

 

Saapuminen jäähallille ja kilpailutoimisto  

Kilpailutoimisto aukaistaan sunnuntaina 19.11.2017 klo 08.00. Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa 

heti halliin saapuessaan. Joukkueiden sisäänkäynti tapahtuu Forum-hallin vasemmasta reunasta (parkkipaikalta 

katsoen). Kilpailutoimisto sijaitsee joukkueiden sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä pukukoppiaulassa.  

Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme toimittamaan ajan tasalla olevan 

ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoiduttaessa. Valmentaja allekirjoittaa joukkueen 

ilmoittautumislomakkeen ja 1+ 1 sarjoissa eli kansalliset noviisit, minorit ja tulokkaat vahvistaa myös kokoonpanot.  

Joukkueet saavat akkreditoituessaan kulkuluvat sekä ohjeita kilpailua varten. Joukkueen valmennus- ja huoltotiimille 

on varattu ilmoitettu määrä kulkulupia, kuitenkin enintään 6 kpl / joukkue. Huoltajat pitävät sisällään kuvaajat eli 

heille ei toimiteta erikseen kulkulupia. Bussikuljettajat voivat noutaa omat kulkulupansa kilpailutoimistosta. 

 

Verryttelytilat  
Espoonlahden jäähallin tilat ovat varsin pienet joten joukkueiden verryttely tapahtuu ulkona.  
 
Tulokset  
Kilpailun tulokset päivitetään kilpailun jälkeen osoitteeseen: https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/ 
 
Ruokailut  
Joukkueille ei ole järjestetty joukkueruokailua. Espoonlahden jäähallilla toimii Mili’s kahvila, joka tarjoilee päivittäin 
lämpimiä ruokia kuten pastaa, keittoja jne. Halutessanne voitte olla yhteydessä Mili’s kahvilaan joukkueruokailun 
järjestämiseksi.  
https://www.milisfood.fi/  
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Palkintojenjako  
Palkintojenjako on jäällä heti kilpailun päätyttyä eli noin klo 10.45 aikuiset, kansalliset juniorit ja kansalliset noviisit 
sekä noin klo 14.15 minorit ja tulokkaat. 
Mitalit jaetaan kaikille ilmoittautumislomakkeeseen merkityille luistelijoille.  
 
Pääsyliput  
Pääsylippuja tapahtumaan myydään ovella, maksutapana ainoastaan käteinen.  
Hinnat: Aikuinen 5 Eur / Lapsi (4-12) 3 Eur / Perhe (2 aik + 2 lasta ) 15 Eur  
 
Pysäköinti  
Jäähallin pysäköintialue on maksuton, pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. Paikalliset 
pysäköinninvalvojat kiertävät alueella tiuhaan tahtiin joten emme suosittele pysäköintiä merkittyjen paikkojen 
ulkopuolelle. Pysäköintialue on usein ruuhkainen, lisää pysäköintitilaa löytyy mm. läheisten koulujen parkkipaikoilta 
jotka sijaitsevat urheilupuiston toisella puolella.  
 
Lahjat ja muistamiset  
Jäälle ei turvallisuussyistä saa heittä kukkia ja lahjoja. Ylätasanteella on varattu lahjakassit jokaiselle joukkueelle. 
Lahjakassit toimitetaan joukkueille koppiin kilpailusuorituksen jälkeen. Kassit tulee palauttaa koppiemoille.  
 
Joukkueiden esittely  
Lipunmyynnissä on jaossa ohjelmalehtinen, josta löytyy kilpailun aikataulu, joukkueet ja kilpailuesitysten teemat.  
 

Kilpailun johto 

Kilpailun johtaja: 

Johanna Ylikulppi, johanna.ylikulppi@icloud.com, puh. 040 569 0648 

 

Kilpailusihteeri: 

Riina Rautee, riina.rautee@gmail.com, p. 040 765 9661 

 

 

Tervetuloa hyvän mielen syyskisoihin! 

Espoon Jäätaiturit ry 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet 

Suunniteltu ohjelma –lomake 

Kilpailuun osallistuvat joukkueet 

Alustava aikataulu 

 

Jakelu: EsJt, ETK, HL, HTK, KTK, PTL, Tappara, tuomarit 
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