
KILPAILUVAHVISTUS 13.12.2021

MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU LOPPI-ICE 6.1.2022

VG-62 ry taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne
muodostelmaluistelun kutsukilpailuun Turkuun Gatorade Centeriin 6.1.2022.

Kilpailuaika ja -paikka
Torstai 6.1.2022 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 2021-2022.
Kilpailu luistellaan ja arvostellaan seuraavasti:

MUPI-arviointi
● Aikuiset
● Kansalliset noviisit
● Tulokkaat

ISU-arviointi
● Minorit
● Kansalliset juniorit
● Kansalliset seniorit
● Masters
● SM-noviisit
● SM-juniorit

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
Liitteenä ilmoittautuneet joukkueet.

Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö

Kilpailun tuomaristo:

Aalto Sini
Alanen Hannele
Hemming Anu
Kinnunen Anna-Maria
Laitinen Satu
Repo Katja
Salpio Elise

Tekninen henkilöstö:

Hellgren Jenna
Hilkamo Aura
Honkanen Linnea
Laitinen Satu
Nyholm Sabine
Salpio Elise

https://turku-areenat.fi/fi/gatorade-center


Musiikki
Musiikit soitetaan tietokoneelta. Musiikista on oltava mukana myös varakopio. Toimittakaa MP3-tiedosto
muistitikulla kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Nimetkää muistitikku sekä musiikkitiedostot
huolellisesti: joukkue / seura / sarja

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) tiistaina 14.12.2019 klo
19 Impivaaran jäähallin kahviossa, osoitteessa Eskonkatu 1, 20320 Turku. 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
9:48 Kansalliset noviisit
10:32 Tulokkaat
12:58 Minorit
14:02 Kansalliset seniorit
14:102 Masters
14:34 SM-junioreiden lyhytohjelma
15:24 Kansalliset juniorit
17:02 SM-noviisit
18:06 SM-junioreiden vapaaohjelma

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Ilmoittautumismaksu
● 100 € MUPI arvioitavat

● 140 € ISU arvioitavat

● 180 € ISU arvioitavat kahdella ohjelmalla

Ilmoittautumismaksu laskutetaan kilpailuun ilmoittautuneilta joukkueilta. Käytäthän maksaessasi saamaasi
viitenumeroa. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Joukkueruokailu
Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla Gatorade Centerin Business Clubilla. Ruokailu tapahtuu 10:30-16:00
välisenä aikana porrastetusti 30 minuutin jaksoissa. Joukkueruokailujen tilaukset, sekä mahdolliset
peruutukset, tulee tehdä viimeistään 30.12.2021.
Varauslinkki joukkueruokailuun löytyy nettisivuiltamme osoitteesta:
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/joukkueille/
tai voit tehdä varauksen tämän linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/VG62_LoppiIce_2021_8806

mailto:vg62muodostelmakilpailut@gmail.com
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/joukkueille/
https://www.lyyti.fi/reg/VG62_LoppiIce_2021_8806


Majoitus
Sunborn Saga Oy tarjoaa majoitusta Loppi-Ice -kilpailuun osallistuville joukkueille ja kisavieraille.
Naantalin kylpylä ja Naantali City Apartments luovat viihtyisän ympäristön kisaan valmistautuville joukkueille
lyhyen bussimatkan päässä kilpailuareenalta. Lisätietoja ja varausohjeet löydät nettisivuiltamme
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/joukkueille/ kohdasta “majoittautuminen”.

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.

Kulku Gatorade Centeriin
Ohjeistamme valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden toimihenkilöiden sekä luistelijoiden kulun hallille
viimeistään kisaviikolla silloin voimassa olevan koronaohjeistuksen mukaan. Suosittelemme seuraamaan
tiedotusta myös nettisivuiltamme.

Joukkueiden lämmittely
Joukkueille on varattu lämmittelyyn tilaa hallista sisältä. Lämmittelyalueista 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 ovat myynnissä 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!

https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/joukkueille/


Kilpailujen tiedottaminen
Kilpailujen facebook- sivut
https://www.facebook.com/vg62muokkakisat

Kilpailujen nettisivut
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/loppi-ice/

Seuraa kilpailujen nettisivuja ja facebook-ryhmää, joihin päivitetään uudet tai mahdollisesti päivittyneet tiedot
mahdollisimman nopeasti.

Kilpailun johto

Mervi Suominen Laura Tuominen
puh. 040-722 3953 puh. 050-352 0385
kilpailun johtaja kilpailun sihteeri

Kilpailusähköposti: vg62muodostelmakilpailut@gmail.com

Tervetuloa kilpailemaan!
JAKELU: Tuomarit, osallistuvat seurat
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