
 

MUODOSTELMALUISTELUN  
Kaakkoisen-, Itäisen- ja Hämeen alueiden aluemestaruuskilpailut 
                  

KooKoo Jäätaiturit (KKJT) kutsuu STLL:n Kaakkoisen-, Itäisen- ja Hämeen alueiden jäsenseurojen 

muodostelmaluistelujoukkueet aluemestaruuskilpailuihin sunnuntaina 13.1.2019 Lumon-areenalle 

Kouvolaan. 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018–2019. Kilpailuissa käytetään 

arviointimenetelmänä kaikille sarjoille MUPI-arviointia. 

Aika ja paikka  Sunnuntaina 13.1.2019 alkaen klo 10, Lumon-areena, Topinkuja 1, 45100 
Kouvola.  

 
Sarjat Sarjat  

o Aikuiset  
o Minorit 
o Tulokkaat  
o Noviisit  
o Juniorit 
o Seniorit 
o Masters 
o SM-noviisit 
o SM-juniorit 
 

 
Musiikki Kilpailumusiikki toistetaan mp3-tiedostoista. Musiikkitiedosto tulee toimittaa 

kilpailunjärjestäjälle sähköpostitse 28.12.2018 mennessä osoitteeseen  
kookoojt.muodostelma@gmail.com 

 
Tiedosto tulee nimetä joukkue_sarja_musiikin kesto. 
 
Joukkueen mukana tulee olla kilpailumusiikki myös CD-levyllä, (CD-R -
tyyppinen levy, ei CD-RW) jota käytetään varajärjestelmänä. Levyn tulee 
olla hyvässä kunnossa ja siihen pitää olla merkittynä joukkueen nimi, sarja 
ja musiikin kesto. 

 
Arvonta  Kilpailun arvonta suoritetaan maanantaina 07.01.2019 klo 18.00 

Kouvolassa. Arvonnan tulokset ja luistelujärjestykset ovat nähtävillä 
arvonnan jälkeen klo 21 mennessä osoitteessa: 
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-
aluemestaruuskilpailut-13-1-2/ 

 
Alustava aikataulu Klo 10 Aikuiset, klo 11 Minorit, klo 11:45 Tulokkaat, klo 14:30 Noviisit, 

klo15:15 Juniorit, Klo 16:15 Seniorit /Masters, klo 17:00 SM-Sarjat 
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Alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon saavat osallistua kaikki joukkueen 
luistelijat. Mitaleita jaetaan sääntökirjan mukaisen joukkueen koon mukaan 
eli luistelijat + varaluistelijat. 
 
Seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Lopulliset sarjojen luisteluajat 
vahvistetaan kilpailuvahvistuksessa.  

 
Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen tehdään liitteenä olevalla lomakkeella, jonka on oltava 

perillä perjantaina 28.12.2018 klo 20.00 mennessä. Ilmoittautumisessa on 
oltava seuraavat tiedot: seura, joukkueen nimi, sarja, valmentajat (max 2), 
joukkueenjohtaja (max 2) ja hänen/heidän puhelinnumeronsa kilpailun 
aikana, huoltajat (max 2), luistelijoiden nimet sekä heidän syntymäaikansa.  

 
Lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: 
kookoojt.muodostelma@gmail.com 

- otsikoksi: LMOITTAUTUMINEN/Sarja/Seura/Joukkue 
 

Ilmoittautumismaksu on 100 €/joukkue. Ilmoittautumismaksu laskutetaan 
tuomarikululaskun yhteydessä kilpailun jälkeen 

 
Jälki-ilmoittautumisaika on 04.01.2019 klo 20.00 asti. Jälki-
ilmoittautumisesta perimme kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun.  

 
Suunniteltu ohjelma   Liitteenä oleva suunniteltu ohjelma -lomake on lähetettävä perjantaihin 

28.12.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: 
kookoojt.muodostelma@gmail.com 
otsikoksi: SUUNNITELTU OHJELMA/Sarja/Seura/Joukkue  

 
Joukkue-esittelyt Kilpailuun ei tehdä painettua käsiohjelmaa. Nettiin tulevia joukkue-esittelyjä 

varten pyydämme toimittamaan joukkueen valokuvan ja tiedot 
mahdollisimman pian, viimeistään 28.12.2018 kilpailun nettisivulla olevien 
lomakkeiden kautta: https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-
2019/ml-aluemestaruuskilpailut-13-1-2/joukkue-esittelyt/ 

 
Ruokailu  Kilpailun yhteydessä joukkueilla on mahdollisuus ruokailla jäähallin yläkerran 

Orpe-ravintolassa hintaan 12€/hlö. Ruokailuvaraukset tehdään 
28.12.2018 mennessä kilpailun nettisivulla olevan lomakkeen kautta:  
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-

aluemestaruuskilpailut-13-1-2/ruokailu/ 

 

Ruokailut laskutetaan joukkueilta erikseen jälkikäteen.   

 

Majoitus  Joukkueet järjestävät itse majoituksensa. Kauempaa majoituksensa 
löytäneiden kannattaa vielä tarkistaa Kouvolan hotellien tilanne.  
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Tuomarit  Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Tuomareiden matkalaskut 
maksetaan STLL:n ohjeiden mukaan.  

 
Verryttely  Jäähallin tiloissa mahtuu kisaohjelmien aikana verryttelemään noin 

kymmenen joukkuetta – tiiviissä tunnelmissa. Hallissa on kolme verryttelyyn 
varattua paikkaa: B-katsomon takana juoksuradalla voi lämmitellä 
rauhallisesti ilman musiikkia ja huutoja, sekä A-katsomon alla olevalla 
juoksusuoralla ja katetulla mutta ulkolämpötilassa olevalla koppikäytävällä 
musiikin ja äänen kera. Tarkemmat tiedot verryttelypaikoista toimitetaan 
kilpailuvahvistuksen yhteydessä. Kisaohjelmien aikana lämmittely katsomon 
takana juoksuradalla ei saa häiritä kilpailevia joukkueita! 

  
Kutsutut joukkueet  Kilpailuun on kutsuttu kaikki ne Kaakkoisen-, Itäisen- ja Hämeen 

Kaakkoisen-, Itäisen- ja Hämeen alueiden jäsenseurojen 
muodostelmaluistelujoukkueet jotka on ilmoitettu STLL:n nettisivuilla 
olevissa kauden 2018-19 lohkojaoissa. 

  
Kilpailutiedot päivittyvät KoooKoo Jäätaitureiden kotisivuilla osoitteessa  
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-
aluemestaruuskilpailut-13-1-2/ 
 
 
 

TERVETULOA KOUVOLAAN!  
 

Kirsi Aalto 
Kilpailun johtaja 
p. 0405860608 
kitte.aalto@gmail.com 

  
LIITTEET    Ilmoittautumislomake  

Suunniteltu ohjelma -lomake  
 
JAKELU:  

tuomarit, Joka, JyTLS, KKJT, KuLS, LTL, PTL, RJT, SaiML, TapTL, 

UpTL, Varala  

 

https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-aluemestaruuskilpailut-13-1-2/
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2018-2019/ml-aluemestaruuskilpailut-13-1-2/

