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VG-62 ML LOPPI-ICE KUTSUKILPAILUT 
 LA 7.1.2023 Turun Gatorade Centerillä 

  
VG-62 kiittää ilmoittautumisesta ja vahvistaa jakelussa mainittujen joukkueiden osallistumisen 
muodostelmaluistelun Loppi-Ice kutsukilpailuihin Turun Gatorade Centeriin lauantaina 7.1.2023. 
Kilpailun yhteydessä ratkotaan samalla Lounais-Suomen muodostelmajoukkueiden aluemestaruus 
kaikkien sarjojen osalta. 

➢ Kilpailuaika ja -paikka  

Lauantai 7.1.2023 klo 10.00 alkaen. Kilpailun alustava aikataulu on liitteenä. Kilpailun aikataulu löytyy kilpialub 
verkkosivuilta. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

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  
seuraavat sarjat:

MUPI-arviointi  

• Aikuiset  

• Noviisit  

• Tulokkaat  
 
 
 
 

ISU-arviointi   
• Minorit  

• Juniorit   

• Masters   

• SM-noviisit  

• SM-juniorit (vapaaohjelma) 

• SM-Seniorit (vapaaohjelma

➢ Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö  

Tuomaristo    Tekninen paneli 

Katja Repo, ylituomari  MUPI  Aura Hilkamo 

Anu Hemming, ylituomari ISU Satu Laitinen 

Satu Laitinen   Linnea Honkanen 

Elise Salpio    Mari Giers 

Anna-Maria Kinnunen  Saarinen Katariina 

Sara Leppänen   Jenna Hellgren 

Hannele Alanen 

Sini Aalto 



 

 

➢ Osallistujat  

Osallistujalista on liitteenä. 

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. 

➢ Ilmoittautumismaksut 

• 100 € MUPI arvioitavat  

• 140 € ISU arvioitavat  

 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan joukkueilta ilmoittautumisen päätyttyä. Käytäthän maksaessasi 
laskuun merkittyä viitenumeroa. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.  
 

➢ Arvonta 

Luistelujärjestys on arvottu kilpailukutsun mukaisesti FSM tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla 

(random) torstaina 15.12.2022 klo 18.00 Teamsin välityksellä. 

Luistelujärjestys nähtävillä Loppi-Ice 2023 (tsalonen.net) 

➢ Suunniteltu ohjelma  
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on pyydetty tallennettavaksi Taikkariin 12.12.2022 klo 20 
mennessä.  Tämän jälkeen tehdyt muutokset tulee ilmoittaa järjestäjälle erikseen. 

➢ Musiikki  

Musiikkitiedostot on pyydetty tallennettavaksi MP3-tiedostona Taikkariin 12.12.2022 klo 20 mennessä. 
Tämän jälkeen tehdyt muutokset tulee ilmoittaa järjestäjälle erikseen. 

Varamusiikki on oltava USB-muistitikulla joukkueen toimihenkilöllä jään laidalla 
 
➢ Jäähalliin saapuminen/akkreditointi  
Joukkueiden akkreditointiin tapahtuu joukkueen edustajien toimesta (max. 2 hlö) kisatoimistoon. Koko 
joukkue toimihenkilöineen saapuvat sisälle Gatore Centerin pääovista, josta joukkueen edustajat ohjataan  
ilmoittautumaan kilpailutoimistoon. Tämän jälkeen joukkue voi siirtyä hallin sisätiloihin. Ovet aukeavat 
kilpailijoille klo 8:15.  
 
➢ 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. 

 
➢ Majoitus 

Kisajärjestäjä on neuvotellut majoitustarjouksen Naantali Spa & Hotel kanssa. Oheisesta linkistä pääsee 
tutustumaan tarjoukseen: 

Majoitustarjous Naantali Spa & Hotel | Loppi-ice 
 
➢ Joukkueruokailu  
Joukkueille on mahdollisuus ruokailla kisojen yhteydessä. Joukkue ruokailut ja eväät tulee varata 
ennakkoon. Ruokailu tapahtuu klo 10:30-16:00 välisenä aikana porrastetusti 30 minuutin jaksoissa ellei 

http://tsalonen.net/isucalc/LOPPIICE23/
https://loppi-ice.fi/kisainfo/joukkueille/majoitustarjous/


 

 

muutoin ole sovittu. Tilaukset ja mahdolliset muutokset aiempiin tilauksiin (myös peruutukset) on 
tehtävä viimeistään 30. joulukuuta 2022 mennessä. 

Etukäteen ilmoitetuille erityisruokavalioille pyritään löytämään korvaavat vaihtoehdot. Tämä koskee myös 
yleisimpiä erityisruokavalioita, kuten laktoositon, gluteeniton, kalaton, pähkinätön ja kasvis. 

Ruokailun hinta joukkueeseen kuuluville 10,50 € / hlö. Ruokailu järjestetään Business Clubilla Gatorade 
Centerin toisessa kerroksessa. Pukukoppikäytävästä ja katsomokerroksesta (3. krs.) on opasteet 
ruokailutilaan. 

Lounasmenu 
Salaattipöytä 
Seesamibroileria ja riisiä (M, G) 
Falafelpyöryköitä ja yrttijogurttia (L, G) 
Leipää ja levitettä 

Eväät – ruokaisa patonki 
kanapatonki 
kinkkupatonki 

Varauslinkki löytyy: Joukkueille | Loppi-ice 

Lisätiedot 
Maria Salonen 
maria.salonen@turkulive.fi 

➢ 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. 

 

➢ Lämmittelytilat  

Joukkueille on varattu lämmittelytilat hallista. Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja 
huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai 
valmistautumista. 

 
➢ Joukkueiden paikat jäähallissa  

Joukkueiden paikat on merkitty katsomolohkoihin ja tämä tieto annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 

 

➢ 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: Aikuiset 20€ ja lapset (7-12v ja eläk.) 10€. HUOM! Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi!  

https://loppi-ice.fi/joukkueille/


 

 

 

Kilpailua on mahdollista seurata livestreamin Solidsportin välityksellä hintaan 19,90€. 

Linkki: Loppi-Ice - Solidsport 

 

➢ Käsiohjelma 

Kilpailun käsiohjelma julkaistaan sähköisessä muodossa kilpailun kotisivuilla. 

 

➢ Kukat ja lahjat 

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. 

Kisoissa joukkueille on varattu lahjakassi. 

➢ 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  Pia Paltola (ennen kisapäivää)   Laura Tuominen (kisapäivänä)   

kilpailun johtaja  p. 040 5457 037    kilpailun sihteeri 

   kilpailun sihteeri  

Kilpailusähköposti: vg62muodostelmakilpailut@gmail.com  

 

 

Tervetuloa kilpailemaan! 

https://solidsport.com/loppi-ice
http://www.loppi-ice.fi/

