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KILPAILUKUTSU
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILUT 7.1.2023
Naantalin VG-62 Taitoluistelulla on ilo kutsua STLL:n jäsenseurojen muodostelmaluistelujoukkueita
loppiaisena 7.1.2023 Turun Gatorade Centerillä pidettävään LOPPI-ICE 2023 seurakilpailuun. Kilpailun
yhteydessä ratkotaan myös Lounais-Suomen muodostelmajoukkueiden aluemestaruus kaikkien
sarjojen osalta.
Kilpailuaika ja -paikka
Lauantai 7.1.2023 klo 9.00 alkaen
Gatorade Center (http://turku-areenat.fi/fi/gatorade-center)
Artukaistentie 8, Turku
Arviointijärjestelmä, kilpailusarjat ja -vaatimukset
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä. Kilpailu luistellaan ja arvostellaan
seuraavasti:
MUPI-arviointi
• Aikuiset
• Noviisit
• Tulokkaat

ISU-arviointi
• Minorit
• Juniorit
• Seniorit
• Masters
• SM-noviisit
• SM-juniorit (vapaaohjelma)
• SM-Seniorit (vapaaohjelma)
• Elite 12 (vapaaohjelma)

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö
Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa (vk:lla 51).

Ilmoittautuminen
Kilpailuun mahtuu enintään 60 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu STLL:n Taikkari-järjestelmän kautta osoitteessessa:
www.taikkari.fi / tapahtuma: 0002025 Loppi-Ice 2023. Ilmoittautuminen alkaa 8.11.2022 klo 9 ja
päättyy maanantaina 5.12.2022 klo 20
Ilmoittautuminen on sitova. Huomioittehan, että jokainen joukkueen mukana tuleva henkilö
(valmentajat enintään 2 henkilöä, joukkueenjohtajat ja huoltajat korkeintaan 3 henkilöä ja lisäksi
mahdollinen kuvaaja) ilmoitetaan Taikkarissa. Korkeintaan kuusi henkilöä / joukkue.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura vakuuttaa
ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on toimihenkilöpassi voimassa.
Mikäli haluatte kilpailuvahvistuksen johonkin muuhun osoitteeseen kuin kilpailukutsun, merkitkää
osoite Taikkarissa ilmoittautuessanne lisätiedot-kohtaan otsikolla VAHVISTUS.
Ilmoittautumismaksu
• 100 € MUPI arvioitavat
• 140 € ISU arvioitavat
Ilmoittautumismaksu laskutetaan joukkueilta ilmoittautumisen päätyttyä. Käytäthän maksaessasi
laskuun merkittyä viitenumeroa. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Jälki-ilmoittautuminen ja arvonta
Jälki-ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumisaikaa on kuusi (6) vuorokautta;
11.12.2022 klo 20:00 asti varsinaisen ilmoittautumisen loppumisesta.
Arvonta suoritetaan FSM tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random).
Luistelujärjestys arvotaan torstaina 15.12.2022 klo 18.00 Teamsin välityksellä. Luistelujärjestys
julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun verkkosivuilla. Luistelujärjestykset
julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailusivuilla mahd. pian.
Suunniteltu ohjelma
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on tallennettava Taikkariin 12.12.2022 klo 20 mennessä.
Tämän jälkeen tehtävät muutokset tulee ilmoittaa järjestäjälle erikseen.
Musiikki
Musiikkitiedostot on tallennettava MP3-tiedostona Taikkariin 12.12.2022 klo 20 mennessä.
Varamusiikki on oltava USB-muistitikulla joukkueen toimihenkilöllä jään laidalla
Tämän jälkeen tehtävät muutokset tulee ilmoittaa järjestäjälle erikseen.
Alustava aikataulu
Lauantai 7.1.2022 klo 9:00-20:00.
Kilpailussa luistellaan ensiksi MUPI-sarjat ja sen jälkeen ISU-sarjat.

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen.
Palkintojenjako
Palkintojenjako on mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen. Palkintojen jakoon osallistuvat
kolmen parhaan joukkueen kapteenit. Kolme parasta joukkuetta palkitaan. Heti Loppi-Ice kilpailusarjan
perään on aluemestaruuskisojen palkintojen jako. Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan
akkreditoinnin yhteydessä.
Joukkuetiedot nettisivuille
Joukkuetiedot (ohjelman teema, musiikkitiedot ja luistelijoiden nimet, joukkueen keski-ikä) sekä
joukkueen valokuva jpg-muotoisena otetaan joukkuueen ilmoittautumistiedoista Taikkarista.
Majoitus
Kisajärjestäjä on neuvotellut majoitustarjouksen Naantali Spa & Hotel kanssa. Oheisesta linkistä pääsee
tutustumaan tarjoukseen:
Majoitustarjous Naantali Spa & Hotel | Loppi-ice
Joukkueruokailu
Joukkueille pyritään järjestämään joukkueruokailu Gatorade Centerillä.
Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet tulee kilpailuvahvistuksessa.
Kisalakana
Taitoluisteluliiton ohjeistuksen mukaan kannatuslakanoiden kankaiden on oltava
palosuojattuja ja suojauksesta on oltava tuotteessa palosuojauksen tekijän
sertifikaatti. Koristeluun voi käyttää normaaleja tuotteita esim. strasseja ja
paljetteja.
Jäähallin henkilökunta tai heidän valtuuttamansa henkilöt tarkistavat lakanoiden
turvallisuuden ennen esille laittoa. Lakanat on myös ripustettava niin, että ne
eivät peitä hallin opasteita, yhteistyökumppaneiden mainoksia tms. eivätkä estä
näkyvyyttä jäälle tai katsomossa.
Pääsyliput & LiveStream
Pääsyliput tulevat myyntiin 1.12.2022 osoitteessa www.lippuautomaatti.fi/Loppi-Ice
Suosittelemme ostamaan liput etukäteen. Ennakkoliput: Aikuiset 17€ ja lapset (7-12v ja eläk.) 8,50€.
Lippujen hinnat ovelta (alkaen klo 8.30): Aikuiset 20€ ja lapset (7-12v ja eläk.) 10€. HUOM! Alle 7vuotiaat ilmaiseksi!
Kilpailua on mahdollista seurata livestreamin Solidsportin välityksellä hintaan 19,90€.
Linkki: Loppi-Ice - Solidsport
Käsiohjelma
Kilpailun käsiohjelma julkaistaan sähköisessä muodossa kilpailun kotisivuilla.

Myyntipaikat
Seurat voivat varata myyntipaikan itselleen veloituksetta. Paikkoja on rajoitetusti eli nopeimmat saa
paikat.

Kilpailujen viralliset nettisivut ja facebook -sivut
Seuraa kisajärjestelyjen etenemistä ja tiedotusta
Kisasivuiltamme www.loppi-ice.fi
Facebook-sivuiltamme: https://www.facebook.com/vg62muokkakisat/
Instagram: @vg62muodostelmaluistelu

Kilpailun johto
Jouni Marttila
kilpailun johtaja

Pia Paltola (ennen kisapäivää)
p. 040 5457 037
kilpailun sihteeri

Kilpailusähköposti: vg62muodostelmakilpailut@gmail.com

Tervetuloa kilpailemaan!

Laura Tuominen (kisapäivänä)
kilpailun sihteeri

