
  

 

 

 

 

KUTSU 12.11.2017 

 
HELSINGIN ALUEEN MUODOSTELMALUISTELUN ALUEMESTARUUSKILPAILUT 
  

Espoon Jäätaitureilla (EsJt) on ilo kutsu STLL:n Helsingin alueen jäsenseurojen muodostelmaluistelujoukkueet Helsingin 
alueen Aluemestaruuskilpailuihin! 

 
Aika ja paikka Lauantai 13.1.2018 kello 9.00 alkaen 

Metro Areena, Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo 
http://metroareena.fi/fi/yhteystiedot 

 

Sarjat ja arviointitapa 

Mupi-arviointi: 

- Aikuiset / vapaaohjelma, kesto enintään 3 min 10s 
- Kansalliset noviisit / vapaaohjelma, kesto 3 min+/-10s 
- Tulokkaat / vapaaohjelma, kesto enintään 3 min 
- Minorit / vapaaohjelma, kesto 3 min +/- 10 s  

ISU-arviointi: 

- Masters / vapaaohjelma, kesto enintään 3 min 10s 
- Kansalliset juniorit / vapaaohjelma, kesto 3 min +/- 10 s 
- Kansalliset seniorit / vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
- SM-noviisit / vapaaohjelma, kesto 3 min 30 s +/- 10 s 
- SM-juniorit / lyhytohjelma, kesto enintään 2 min 50 s 
- SM-seniorit / lyhytohjelma, kesto enintään 2 min 50 s 

 

Kilpailusäännöt  

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2017-2018.  

 

Tuomaristot 

Kilpailun tuomaristot ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Arvonta 

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan EsJt:n toimesta ke 3.1.2018 klo 18.00 Espoon Jäätaitureiden toimistolla osoitteessa 
Tulkinkuja 3, 6. kerros, 02650 Espoo (Hippos-talo). Arvonnan tulokset ovat nähtävillä samana iltana kilpailun internetsivuilla:  
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/muodostelmaluistelun-aluemestaru/ 

http://metroareena.fi/fi/yhteystiedot
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/muodostelmaluistelun-aluemestaru/


 

Alustava aikataulu 

Klo 9.00 MUPI-sarja Aikuiset 

 Kansalliset noviisit 

 Tulokkaat 

 Minorit 

n. klo 13.30 Palkintojenjako 

n. klo 14.30 ISU-sarja Masters 

 Kansalliset juniorit 

 Kansalliset seniorit 

 SM-noviisit 

 SM-juniorit 

 SM-seniorit 

n. klo 20.05 Palkintojenjako 

 

Harjoituksia ei järjestetä. Kilpailun sarjakohtainen aikataulu vahvistetaan kilpailuvahvistuksessa. Koko joukkue voi osallistua 
alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon. 

Jään koko: 30m x 60m 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautumislomake ja suunniteltu ohjelma -lomake lähetetään osoitteeseen aluemestikset.esjt@gmail.com  

1. Joukkuekohtainen ilmoittautumislomake + luistelijalista 

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu viimeistään su 3.12.2017 joukkuekohtaisella ilmoittautumislomakkeella eli 
luistelijalistalla. 

Ilmoittautumislomakkeessa on selvitettävä seuraavat tiedot: Seura, joukkueen nimi, sarja, joukkueen teema, valmentajat 
(max 3), joukkueenjohtaja (max 1), huoltajat (max 3 sis. kuvaajan), luistelijoiden nimet ja syntymäajat. Ilmoittautumisessa 
tulee olla kilpailulisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä.  

Ilmoittakaa lisäksi, mihin osoitteeseen haluatte kilpailuvahvistuksen sekä mihin osoitteeseen tuomarilasku lähetetään. 

Merkitse sähköpostin otsikoksi ILMOITTAUTUMINEN/SARJA/SEURA/JOUKKUE. 

Ilmoitattehan osoitteeseen aluemestis.esjt@gmail.com, mikäli joku seuranne kutsutuista joukkueista ei osallistu kilpailuun.  

2. Suunniteltu ohjelma –lomakkeet lähetetään la 30.12.2017 mennessä.  

 

3. Käsiohjelma  

Osallistuvat joukkueet esitellään kilpailun internet-sivuilla linkittämällä joukkueen nimi sekä kuva kunkin joukkueen omille 

nettisivuille. Pyydämme joukkueita lähettämään joukkuekuvat jpeg-muodossa ja linkin joukkueen omille sivuille osoitteeseen 

news.esjt@gmail.com  viimeistään su 3.12.2017. Viestin otsikkokenttään: SARJA/SEURA/JOUKKUE  

 

Ilmoittautumismaksu  

100 € / tulokkaat, minorit, kansalliset noviisit, aikuiset 

140 € / kansalliset juniorit, kansalliset seniorit, masters, SM-noviisit, SM-juniorit, SM-seniorit 

Ilmoittautumismaksu veloitetaan jälkikäteen tuomarikululaskun yhteydessä. 
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 Jälki-ilmoittautuminen  

Jälki-ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumisaikaa on viisi (5) vuorokautta varsinaisen ilmoittautumisen 

loppumisesta.  

 

Musiikki 

Ohjelmamusiikit soitetaan tietokoneelta. Musiikit pyydetään lähettämään la 30.12.2017 mennessä MP3-tiedostona 
osoitteeseen aluemestis.esjt@gmail.com. Pyydämme nimeämään tiedostot sekä otsikoimaan sähköpostit seuraavasti: 
SARJA_JOUKKUEEN NIMI_LYHYT tai VAPAA. Sitoudumme hävittämään musiikkitiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

  

Ruokailu 

Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Metro Areenalla. Tarkemmat tiedot kilpailuvahvistuksessa. 

 

Kilpailun johto 

Johanna Blom puh. 0400 286 591, johanna.blom@sanoma.fi  

Suvi Oikarinen puh. 040 596 9647, suvi.oikarinen@gmail.com   

 

Kilpailusihteeri 

Maaret Kulo: aluemestis.esjt@gmail.com 

 

 

Tervetuloa kilpailemaan Metro Areenalle! 

Espoon Jäätaiturit 

 

Liitteet 

Joukkueen Ilmoittautumislomake  

Suunniteltu ohjelma –lomake 

 

Jakelu: STLL, Tuomarit, ESJT, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, MTK, TTK 
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