
KILPAILUKUTSU LOPPI-ICE 2022

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILUT 6.1.2022
Naantalin VG-62 Taitoluistelulla on ilo kutsua STLL:n jäsenseurojen muodostelmaluistelujoukkueita
loppiaisena 6.1.2022 Turun Gatorade Centerillä pidettävään LOPPI-ICE 2022 kutsukilpailuun.

Kilpailuaika ja -paikka
Torstai 6.1.2022 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)

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö
Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa (vk:lla 49).



Ilmoittautuminen
Kilpailuun mahtuu enintään 60 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu STLL:n Taikkari-järjestelmän kautta osoitteessa: https://www.taikkari.fi/.
Ilmoittautuminen alkaa 10.11.2021 klo 9 ja päättyy tiistaina 30.11.2021 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.

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 viisi (5) vuorokautta varsinaisen
ilmoittautumisen loppumisesta.

Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa vk:lla 49.

Suunniteltu ohjelma

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on tallennettava Taikkariin 30.11.2021 klo 20 mennessä.

Musiikki
Musiikkitiedostot on tallennettava MP3-tiedostona Taikkariin 10.12.2021 klo 20 mennessä.

Musiikista on oltava mukana myös varakopio. Toimittakaa MP3-tiedosto muistitikulla kilpailutoimistoon
ilmoittautumisen yhteydessä.  Nimetkää musiikkitiedostot huolellisesti: joukkue / seura / sarja

Alustava aikataulu
Torstai 6.1.2022 klo 9:00-20:00.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen.
Kilpailussa luistellaan ensiksi MUPI-sarjat ja sen jälkeen ISU-sarjat.

https://www.taikkari.fi/


Palkintojenjako
MUPI-sarjojen sekä minorisarjan palkintojenjako järjestetään MUPI-tuloksien valmistuttua, minorisarjan
päätteeksi jäällä n. klo 14.30. ISU-sarjojen palkintojenjako on kilpailun päätyttyä jäällä, arvioitu aika n. klo 19.30.

Joukkuetiedot nettisivuille
Joukkuetiedot (ohjelman teema, musiikkitiedot ja luistelijoiden nimet, joukkueen keski-ikä) sekä joukkueen
valokuva jpg-muotoisena pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 10.12.2021 mennessä osoitteeseen
vg62mlkilpailut.kasiohjelmat@gmail.com.
Pyydämme nimeämään sekä tiedostot että sähköpostit seuraavasti: sarja / seura / joukkue.

Joukkueruokailu
Joukkueille pyritään järjestämään joukkueruokailu Gatorade Centerillä.
Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet tulee kilpailuvahvistuksessa.

Pääsyliput
Pääsyliput tulevat myyntiin 1.12.2021 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 7-vuotiaat
ilmaiseksi!

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:
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/ ja facebook-sivuiltamme:
https://www.facebook.com/vg62muokkakisat/

Muuta
Tässä vaiheessa olemme viemässä kilpailujärjestelyjä normaalisti eteenpäin. Kuten kaikki tiedämme, muutokset
ovat kuitenkin mahdollisia ja tiedotamme niistä joukkueita heti, mikäli ne vaikuttavat kilpailun järjestämiseen tai
aikatauluun.



Kilpailun johto

Mervi Suominen Laura Tuominen
puh. 040-7223953 puh. 050-3520385
kilpailun johtaja kilpailun sihteeri

Kilpailusähköposti: vg62muodostelmakilpailut@gmail.com

Tervetuloa kilpailemaan!

VG-62 ry Taitoluistelu

Jakelu Tuomarit, EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, HTL, JoKa, JyTLS, Kaari, KeMu, KTK, KouJT, KuLS, MTK, NTL, OLK,
ParSport, PoriTA,  PTL, RauTL, RJT, RNK, SalPa, SeiTL, STR, SäNv, TapTL, TTK, TRT, WATS


