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KILPAILUVAHVISTUS 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ISU-ARVIOINTISARJOJEN MESTARUUSKILPAILU 

2022 

Espoon Jäätaiturit ry, Espoon Taitoluisteluklubi ja Helsingin Luistelijat kiittävät 
ilmoittautumisista ja vahvistavat seuranne luistelijoiden osallistumisen 
kutsukilpailuun, oheisen osallistujaluettelon mukaisesti.  
 
Pyydämme huomioimaan, että A-silmut ja B-silmut kilpailevat Pirkkolassa, 
josta tulee/on tullut erillinen kilpailuvahvistus.  
Lisätietoja: A- ja B-silmujen kilpailu Pirkkolassa 
 
 
 
Aika ja paikka  Lauantai ja sunnuntai 12.2.- 13.2.2022 Matinkylän 

jäähalli, Matinkartanontie 9-11 ja Pirkkolan jäähalli, 
Plotinrinne 8. Alustava alkamisaika Matinkylässä klo 
9.00. 
 
HUOMIO! A- ja B-silmujen kilpailut järjestetään 
Pirkkolassa.  

 
Aikataulu  Aikataulu liitteenä. Järjestävät seurat pidättävät  
  oikeuden aikataulun muutoksiin. 
 
  Kilpailun lopullinen aikataulu julkaistaan kilpailun 
  nettisivuilla ja se tarkentuu vielä lähempänä kilpailua. 
  Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme 
  luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.  
  Pyydämme kuitenkin huomioimaan koronaohjeistukset. 
   
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 

2021-2022. Arviointitapana käytetään ISU-arviointia. 
Verryttelyajat määräytyvät STTL:n sääntöjen 
perusteella (4, 5 tai 6 min sarjasta riippuen).   

 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan viimeistään 5.2.2022 

järjestävien seurojen toimesta. Luistelujärjestys 
lähetetään sähköpostitse seuroille ilmoittautumisessa 
annettuun osoitteeseen sekä julkaistaan kilpailun 
verkkosivuilla mahdollisimman pian. Arvonta 
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suoritetaan ISUCalcFS -tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random). Jako verryttelyryhmiin 
suoritetaan viimeistään 10.2.2022. 

 
Suunniteltu ohjelma –lomake 

 Ajan tasalla olevat Suunniteltu ohjelma –lomakkeet on 
 oltavat Taikkarissa viimeistään 5.2.2022 klo 12 
 mennessä. 
 

Musiikki Musiikit on tullut toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Teknisten ongelmien varalta luistelijalla tulee olla 
mukana kilpailupaikalla ohjelmamusiikista myös 
varakopio CD-levyllä (ei RW). Musiikkeja ei kerätä, 
vaan varalevy annetaan valmentajalle. 

 
Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen  
  toimihenkilön (valmentajat, seuranedustaja(t) Taikkarin 
  kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin 
  ei riitä. 
 
Tuomarit    Tuomaripaneelit julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. 
 
Arviointi   ISU-arviointi 
 
Maksut   Laskutamme ilmoittautumismaksut arvioijien kululaskun 

  yhteydessä jälkikäteen. 
 
Peruutukset Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 

  15.5 mukaisesti. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa 
  sähköpostitse osoitteeseen skate.espoo@gmail.com ja 
  laittaa myös Taikkariin. 

 
Viime hetken peruutukset Taikkariin ja whatsupilla nro 
0405313541. 
 

   Järjestävät seurat pidättävät oikeuden perua kilpailut, 
  jos koronatilanne ei mahdollista kilpailunjärjestämistä 
  terveysturvallisesti. 

 
Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen 
 

  Kilpailijat saapuvat jäähallille maksimissaan tuntia 
  ennen oman verryttelyryhmänsä alkua.  
  Ilmoittautuminen Matinkylän jäähallin aulassa. 
 

Lämmittelyyn varatut tilat 
  Lämmittelyyn varatut tilat ovat erikseen merkityt ja 

  neuvotaan infosta. 
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Tulokset Tulokset julkistetaan heti tuloslaskennan valmistuttua 
sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla. Varsinaista 
palkintojenjakoa ei järjestetä. Kilpailutulokset päivittyvät 
kilpailun verkkosivuilla olevan tuloslinkin kautta 
luistelijoiden suorituksen jälkeen pienellä viiveellä.  

 
Yleisö Kilpailu järjestetään ilman yleisöä. Kilpailua voi seurata 

live-streaminä. Mikäli koronarajoitukset sen sallivat, 
luistelijan saattaja voi tulla katsomaan oman 
luistelijansa luistelun.  

 
Ruokailu Arvioijille on tarjolla lämmintä ruokaa ja valmentajille on 

tarjolla välipalaa taukotilassa. Matinkylän jäähallin 
kahvion aukiolo selviää lähempänä kisaa. 

 
Pysäköinti   Matinkylän jäähallin parkkipaikka on pienehkö.  

  Siellä on 4h ilmainen pysäköinti parkkikiekkoa  
  käyttämällä. Parkkialue ruuhkautuu helposti.  

 
Koronaohjeistukset Liitteenä. Ohjeistuksia tulee noudattaa. Hallin tiloissa 

  tulee käyttää maskia. Järjestävät seurat voivat  
  tarvittaessa poistaa henkilön/henkilöitä hallista, jotka 
  kieltäytyvät noudattamassa kilpailujen  
  koronaohjeistusta. 

 
Kilpailun nettisivut

 https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/p
k-seudun-isu-arviointisarjojen-/ 

 
 
Kilpailunjohtajat Meeri Mustonen 
  skate.espoo@gmail.com 
  puh. 040 5313541 
    
  TAI 

 
Taija Stenström  

  skate.espoo@gmail.com 
  puh. 040 8203533 
   
Tiedustelut  Sähköpostitse osoitteesta skate.espoo@gmail.com 
 

 Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Espooseen! 
 

Jakelu   Espoon Jäätaiturit, ETK, KaTa, EVT, HL, HTK, HTA, 
  MTK, TTK, tuomarit 

 
Liitteet            Osallistujaluettelo 
   Aikataulut 
   Koronaohjeistus 
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