KILPAILUVAHVISTUS
16.1.2022

MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN TOINEN LOHKOKILPAILU JA
SM-JUNIOREIDEN KOLMAS VALINTAKILPAILU

Kiitämme ilmoittautuneita Minori-, Noviisi-, Juniori- ja SM-Juniorijoukkueita ja vahvistamme osallistumisenne
muodostelmaluistelun Kansallisten sarjojen toiseen lohkokilpailuun ja SM-Junioreiden kolmanteen
valintakilpailuun Espooseen 29.-30.1.2022.

KILPAILUPAIKKA
Metro Areena
Urheilupuistontie 3
02200 ESPOO

ARVIO AIKATAULUSTA
Lauantai 29.1.2022, klo 10-11:20
Lauantai 29.1.2022, klo 11:45-12:40
Lauantai 29.1.2022, klo 13-14:25
Lauantai 29.1.2022, klo 14:50-17:05
Lauantai 29.1.2022, klo 17:30-18

L2

Sunnuntai 30.1.2022,
Sunnuntai 30.1.2022,
Sunnuntai 30.1.2022,
Sunnuntai 30.1.2022,
Sunnuntai 30.1.2022,

L1

klo 10-11:15
klo 11:40-12:35
klo 13-14:25
klo 14:50-17:10
klo 17:35-18:10

L2
L2

L1
L1

Noviisit
SM-Juniorit / LO harjoitukset
Minorit
Juniorit
SM-Juniorit / LO
Noviisit
SM-Juniorit / VO harjoitukset
Minorit
Juniorit
SM-Juniorit / VO

Yksityiskohtainen aikataulu liitteenä. Se päivitetään arvonnan jälkeen seura- ja
joukkuetiedoilla. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.
ARVONTA
Paikka
Espoon Jäätaiturit, Toimisto
Leipurinkuja 1, 02650 Espoo

Aika
20.1.2022, klo 16:00

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailu luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailusivuilla: https://ML2Kansalliset2022.fi/

SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan kaikkia voimassa olevia ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle
2021–2022.
ISU-arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: SM-Juniorit, Minorit, ja Juniorit.
MUPI-arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: Noviisit
Kaikkien sarjojen alustavat pisteet julkaistaan välittömästi suorituksen jälkeen.
ARVIOIJAT
STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijalista julkaistaan myöhemmin.
OSALLISTUVAT JOUKKUEET
Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.
ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Ilmoittautumismaksun eräpäivä on ollut 15.1.2022. Mikäli kilpailu joudutaan perumaan,
järjestäjä palauttaa maksut joukkueille.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
TOIMIHENKILÖT
Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet joukkueen jokaisen toimihenkilön (valmentajat,
joukkueenjohtajan, huoltajat, kuvaajan) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen
lisätietoihin ei riitä.
Joukkueiden omat kuvaajat ovat Taikkarissa joukkueen toimihenkilöitä ja heillä tulee olla
toimihenkilöpassi. Heille varataan kuvauspaikka erikseen.
JÄÄHALLIIN SAAPUMINEN
Jäähallin ovet aukeavat joukkueita varten molempina kilpailupäivinä klo 8:00.
Joukkueiden sisäänkäynti tapahtuu jäähallin H-oven kautta (jäähallin kartta liitteenä).
Kyseisestä ovesta sisäänpääsy on sallittu vain joukkueille sekä kulkuluvalla toimihenkilöille.
Pyydämme joukkueita saapumaan hallille erillisen minuuttiaikataulun mukaan.
Edellytämme jäähallissa kasvomaskin käyttöä kaikkialla muualla paitsi jäällä. Suositeltavaa
on, että hallissa käytetään aina FFP2-hengityssuojainta paitsi kuin verryttelyssä. Verryttelyssä
voi käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa.
AKKREDITOINTI
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi jäähalliin saapuessaan.
Kilpailutoimisto sijaitsee jäähallin toisen kerroksen VIP-aulassa joukkueiden sisäänkäynnin
välittömässä läheisyydessä.
Joukkueet jättävät oman kilpailumusiikin varakopion kilpailutoimistoon ilmoittautumisen
yhteydessä. Musiikki pitää olla USB-muistitikulla mp-3 tiedostona. Nimeä muistitikku
mahdollisimman huolellisesti ja laita tikku suljettuun kirjekuoreen.
Nimeä kuori: JOUKKUE / SEURA / SARJA

VERRYTTELY
Verryttelyalueet on merkitty tarkemmin liitteenä olevaan jäähallin karttaan.
Pyydämme joukkueita varmistamaan, ettei verryttelymusiikki kuulu jäälle ja häiritse kilpailun
kulkua. Jäähallissa huutaminen on kiellettyä.
PUKUKOPIT
Metro Areenalla on käytössä kuusi pukukoppia, joista kopit 1,2,4 ja 5 sijaitsevat jääntasossa
pukukoppikäytävällä. Pukukopit 3 ja 6 sijaitsevat jäähallin ensimmäisessä kerroksessa Klubiaulassa. Koppien tarkka sijainti sekä koppikohtainen siirtymisreitti jäälle on merkitty liitteenä
olevaan jäähallin karttaan.
JOUKKUEIDEN PAIKAT KATSOMOSSA
Joukkueille on varattu istumapaikat jäähallin katsomosta. Pyydämme joukkueita istumaan
katsomossa väljästi, mikäli jäätte seuraamaan kilpailua. Toivomme kuitenkin, että
mahdollisuuksien mukaan joukkue poistuu hallista oman sarjansa palkintojenjaon jälkeen.
PALKINTOJENJAKO
Palkintojenjako järjestetään jäähallin Kiss&Cry -aitiossa. Palkintojenjakoon osallistuvat kolmen
parhaan joukkueen kapteenit jokaisesta sarjasta. Palkinnot jaetaan mahdollisimman pian
tulosten tarkistamisen jälkeen jäädytystauoilla.
Toivomme, että mahdollisuuksien mukaan joukkue poistuu hallista oman sarjansa
palkintojenjaon jälkeen.
LAKANAT
Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää niin, että ne eivät peitä hallissa olevia mainoksia.
Pyydämme joukkueita varmistamaan, että lakanat on valmistettu palamattomasta
materiaalista.
PYSÄKÖINTI
Pyydämme ystävällisesti pysäköimään joukkueiden linja-autot niille varatuille alueille. Kartta
pysäköintialueesta on liitteenä. Jäähallin ympäristössä pysäköinti on maksuton.
PÄÄSYLIPUT
Kilpailuun ei oteta yleisöä. Jäähallilla on kulunvalvonta, ja sisään pääsevät vain urheilijat ja
toimihenkilöt.
JOUKKUERUOKAILU
Joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallilla sekä lauantaina että sunnuntaina klo 11:30 –
17:30. Joukkueruokailun voi tilata etukäteen Restel-ravintolasta 25.1.2022 mennessä:
https://q.surveypal.com/Muodostelmaluistelukilpailut-Metro-Areenalla-29-30.1.2022
Joukkueiden pyydetään ilmoittavan omien luistelijoiden erikoisruokavaliot tilauksen
yhteydessä. Joukkueet kustantavat itse ruokailun. Huomioittehan, että Metro Areenan tilat
ovat Restelin yksinmyyntialuetta. Luistelijat voivat tuoda jäähalliin pienet eväät, mutta
lämpimän ruoan, kuten pizzan, tuominen halliin on kiellettyä.

KUKAT JA LAHJAT
Joukkueille ei ole varattu lahjakasseja.

KILPAILUNJOHTAJAT
Suvi Peussa
040 5969647
suvi.peussa@espoonjaataiturit.fi

Teemu Hintikka
044 2792483
teemu.hintikka@espoonjaataiturit.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KILPAILEMAAN ESPOOSEEN

LIITTEET
Liite 1. Lauantain alustava minuuttiaikataulu
Liite 2. Sunnuntain alustava minuuttiaikataulu
Liite 3. Osallistuvat joukkueet
Liite 4. Metron pohjakartta ja verkka-alueet
Liite 5. Metron sijaintikartta
JAKELU
STLL, Arvioijat, kilpailuun osallistuvat joukkueet ja seurat

