
 
 
KILPAILUVAHVISTUS 9.12.2019 
 
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU LOPPI-ICE 5.1.2020 
VG-62 ry taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun kutsukilpailuun Turkuun Gatorade Centeriin 5.1.2020.  
 
Kilpailuaika ja -paikka 
Sunnuntai 5.1.2020 klo 9:00 alkaen  
Gatorade Center https://turku-areenat.fi/fi/gatorade-center 

Artukaistentie 8, Turku  
 
Arviointijärjestelmä, kilpailusarjat ja – vaatimukset 
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.  
Kilpailu luistellaan ja arvostellaan seuraavasti: 
MUPI-arviointi  

● Aikuiset 
● Kansalliset noviisit 
● Tulokkaat 

 

ISU-arviointi  
● Minorit 
● Kansalliset juniorit  
● Kansalliset seniorit  
● Masters  
● SM-noviisit 
● SM-juniorit (vapaaohjelma) 

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 
Liitteenä ilmoittautuneet joukkueet. 
 
Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö  
Kilpailun tuomaristo: 
 
Aalto Sini 
Kinnunen Anna-Maria 
Kurri Leena 
Kuusela Tessa 
Laaksonen-Heikkilä Ritva 
Laitinen Satu 
Neulanen Tuulia 
Repo Katja 
Salpio Elise 

Tekninen henkilöstö: 
 
Aarnio-Kurki Sini 
Hellgren Jenna 
Hellström Ida 
Honkanen Linnea 
Laitinen Satu 
Nyholm Sabine 
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Musiikki 
Musiikit soitetaan tietokoneelta. Ohjelmamusiikit toimitetaan MP3-tiedostona tiistaihin 10.12.2019 mennessä 
osoitteeseen vg62mlkilpailut.musiikki@gmail.com 
Pyydämme nimeämään sekä MP3- tiedostot että sähköpostit seuraavasti: sarja, seura, joukkue  
(esim. Tulokkaat/VG-62/Sun City Sequins). Sitoudumme hävittämään musiikkitiedostot kilpailun päätyttyä. 
Varasoittimena käytämme CD-soitinta. CD-levyt (2 kpl) annetaan kilpailutoimistoon akreditoinnin yhteydessä.  
Kilpailumusiikin tulee olla kahdella hyvässä kunnossa olevalla levyllä joihin on merkitty joukkueen nimi ja 
musiikin kesto. 
 
Arvonta 
Arvonta suoritetaan maanantaina 9.12.2019 klo 19  
VG-62 ry:n toimistolla, Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali. Arvonnan tulokset päivitetään kisojen nettisivuille 
arvonnan jälkeen. Arvonnan tuloksia voi tiedustella kilpailun johtaja Mervi Suomiselta puh. 040-722 3953 tai 
vg62muodostelmakilpailut@gmail.com 
 
Aikataulu (alustava) 

9:00 Aikuiset 
9:54 Kansalliset noviisit 
10:36 Tulokkaat 
12:18 Minorit  

MUPI -sarjat ja Minorit palkintojenjako jäällä noin klo 13:24. 
14:32 Kansalliset juniorit 
15:34 Kansalliset seniorit 
15:58 Masters 
16:06 SM-noviisit 
17:31 SM-juniorit 

ISU -sarjan palkintojenjako jäällä noin klo 19:00. 
 
Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin 
 
Ilmoittautumismaksu  

● 100 € MUPI arvioitavat  
● 140 € ISU arvioitavat  

Ilmoittautumismaksu maksetaan VG-62 ry Taitoluistelun tilille FI94 5284 0240 0086 94  
Viestikenttään merkitään joukkueen sekä seuran nimi. Tarkistathan, että maksu on suoritettu! 
 
Joukkuetiedot nettisivuille 
Käsiohjelmatiedot (ohjelman teema, musiikkitiedot ja luistelijoiden nimet, joukkueen keski- ikä) sekä 
joukkueen valokuva jpg-muotoisena, viimeistään tiistaihin 10.12.2019 mennessä osoitteeseen 
vg62mlkilpailut.kasiohjelmat@gmail.com.  
Pyydämme nimeämään sekä tiedostot että sähköpostit seuraavasti: sarja, seura, joukkue  
(esim. Tulokkaat/VG-62/Sun City Sequins).  
 
Joukkueruokailu  
Joukkueruokailut tulee varata ennakkoon kilpailun nettisivuilta. Varauslinkki päivitetään nettisivuille tai voit 
tehdä varauksen tämän linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/VG62_LoppiIce  
Tilaukset sekä mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään neljää päivää ennen tapahtumaa.  
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Lahjat  
Turvallisuussyistä lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Lahjat voi jättää joukkueittain pusseihin, jotka 
sijaitsevat sisäänkäynnin yhteydessä. Järjestäjät toimittavat lahjat joukkueiden pukuhuoneisiin kunkin 
joukkueen kilpailusuorituksen jälkeen. Hallilla ei ole myynnissä kukkia.  
 
Lakanat  
Joukkueiden lakanat tulee hallilla kiinnittää niin, etteivät ne peitä hallissa olevia mainoksia. Parhaiten tämä 
onnistuu kiinnittämällä lakanat 5 krs:n kaiteeseen. Tai penkeille. Lakanat eivät saa tulla kaiteiden yli 
kerrostason alapuolelle, koska ne voivat peittää savuilmaisimet. Joukkuelakanat saa kiinnittää myös jään 
tasolla olevan “mustan led-näytön” päälle. Se ei ole käytössä kilpailun aikana. 
 
Kulku Gatorade Centeriin 
Valmentajien ja joukkueenjohtajien sisäänkäynti huolto-ovelta, muun joukkueen tulee odottaa ylhäällä 
pääovilla kulkulupia. Kulkuluvilla sisäänkäynti pääovista. 
 
Joukkueiden lämmittely 
Joukkueille on varattu lämmittelyyn tilaa hallista sisältä. Lämmittely alueista on oma kartta, joka päivitetään 
kilpailun nettisivuille. 
 
Kulku jäälle ja poistuminen jäältä  
Joukkueiden kulku jäälle tapahtuu vaihtoaitiosta ja poistuminen jäältä sisääntuloa vastapäätä olevasta Kiss and 
cry -kulmasta.  
 
Arvioitsijat  
Arvioitsijoiden paikka on pääkatsomossa (Katsomo A) vaihtoaitioiden puolella. Samalla puolella, josta 
joukkueet siirtyvät jäälle. 
 
Pukukopit  
Käynti kaikkiin pukukoppeihin on pohjakerroksen käytävän kautta.  
 
Pysäköinti   
Gatorade Centerissä on oma maksuton pysäköinti henkilöautoille. Busseille on varattu parkkipaikkoja 
valmentajien ja joukkueenjohtajien sisäänkäynnin yhteydessä olevalle parkkipaikalle, huoltoportti, 
Artukaistentie 8. 
Pysäköintiohjeet kilpailun nettisivuilla. 

 
Lippujen myynti 
Pääsyliput myynnissä ovelta. Aikuiset 12€ ja lapset (7-12v.) 6€. HUOM! Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi! 

 
Lipunmyynti alkaa Gatorade Centerissä 30 min ennen kilpailujen alkua.  
Liput voi ostaa joko käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

 
Kilpailujen tiedottaminen 

Kilpailujen facebook- sivut  
https://www.facebook.com/vg62muokkakisat/ 
 
Kilpailujen viralliset nettisivut  
http://www.jopox.fi/loppiaiskilpailut/ 

 
Seuraa kilpailujen nettisivuja ja facebook-ryhmää, joihin päivitetään uudet tai mahdollisesti päivittyneet tiedot 
mahdollisimman nopeasti. 
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Kilpailun johto 
 
Mervi Suominen Laura Tuominen Miia Ojala 
puh. 040-722 3953 puh. 050-352 0385 puh. 040-592 0408 
kilpailun johtaja kilpailun sihteeri kilpailun sihteeri 
 
Kilpailusähköposti: vg62muodostelmakilpailut@gmail.com 
 
Tervetuloa kilpailemaan!  

JAKELU: Tuomarit, osallistuvat seurat  
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