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TRT ML KUTSUKILPAILUT LA 12.2.2022  
Kupittaan MARLI AREENALLA 

 
 

Turun Riennon Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisesta ja vahvistaa jakelussa mainittujen joukkueiden 
osallistumisen muodostelmaluistelun TRT Kutsut kutsukilpailuun Kupittaan Marli Areenalla lauantaina 
12.2.2022. 
 
 
Aikataulu  Lauantai 12.2.2022 alkaen klo 10:00. Kilpailun alustava aikataulu on liitteenä. Järjestävä 

seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailun lopullinen aikataulu ilmoitetaan 
arvonnan jälkeen kilpailun verkkosivuilla. Joukkueita pyydetään noudattamaan aikataulua 
ja liikkumaan yhtenä ryhmänä kohtaamisten välttämiseksi. 

 
Paikka        Marli Areena, Hippoksentie 2, 20720 Turku 

https://www.gstatic.com/images/icons/material/system_gm/1x/share_gm_blue_18dp.png 
 
Kilpailusarjat Minorit (1+1 kisa) 
 SM-Noviisit 
 SM-Juniorit (vapaaohjelma) 
 Juniorit 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Arviointi Kaikissa sarjoissa ISU-arviointia.  

Minoreiden 1+1 kisoissa molempien suoritusten pisteet huomioidaan lopullista 
kisasijoitusta määriteltäessä. 

 
Arvioijat Tuomarit   Tekninen paneli 
 Aalto Sini , ylituomari  Aarnio-Kurki Sini 
 Salpio Elise  Honkanen Linnea 
 Alanen Hannele  Hellström Ida 
 Repo Katja  Hilkamo Aura 
 Heikkinen Katri  Kyyrä Anni 
 Vanhakartano Katri 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
  
Ilmoittautumismaksut 
 

Ilmoittautumismaksu kaikilla sarjoilla on 140€ / joukkue, jälki-ilmoittautuneilla maksu  
kutsun mukaisesti kaksinkertainen maksu 280€ / joukkue. 
 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet oli tallennettava Taikkariin kilpailukutsun 
mukaisesti viimeistään sunnuntaina 16.1.2022 klo 20:00. 
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Musiikki Musiikkitiedot oli tallennettava mp3-tiedostona Taikkariin kilpailukutsun mukaisesti 
viimeistään sunnuntaina 16.1.2022 klo 20.00. Varmistattehan, että Taikkarissa on oikea 
musiikkitiedosto.  

 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio mp3-muodossa USB-tikulla. 

 
Arvonta Arvonta suoritetaan FSM tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). 
 

Luistelujärjestys arvotaan maanantaina 31.1.2022 klo 18.00 Teamsin 
välityksellä.Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun 
verkkosivuilla. 

 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

 
Joukkueiden akkreditointiin saavutaan Marli Areenan alaovista joukkueen edustajien 
toimesta (max. 2 hlö). Joukkueita pyydetään ilmoittautumaan kilpailutoimistoon aikataulun 
mukaisesti. Tämän jälkeen joukkue voi siirtyä hallin sisätiloihin Hippoksenkadun 
puoleisista pääovista. 
 
Alaovista joukkue voi kulkea ryhmänä vain ja ainoastaan mennessään lämmittelyn jälkeen 
suoraan pukukoppeihin. 
 
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8:00.  
 

Toimintaohjeet   Julkaistaan kilpailun nettisivuilla ennen kisaa.  
      Joukkueen tulee käydä läpi toimintaohjeet ennen kisoja. 

 
Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Stadionravintola Kupittaalla. Ruokailu on klo 10.30-

16 välisenä aikana porrastetusti koronaturvallisuus huomioiden koko joukkue kerrallaan 
noin 20 min ruokailu joukkueelle osoitetuissa pöydissä. 

 
Hinta 10,00€/hlö.  

 
Varaukset ja mahdolliset peruutukset on ilmoitettava 4.2.2022 mennessä osoitteeseen 
varaukset@veritasstadion.com  
Varaus on voimassa sen jälkeen, kun olette saaneet vahvistuksen. Varaukseen tarvitaan 
seuraavat tiedot: Joukkueen ja seuran nimi, yhteyshenkilö, henkilömäärä, mahdolliset 
ruoka-aineallergiat, maksutapa ja kellonaika 
 

Joukkueiden esittelyt  
 

Toivomme että joukkueen lähettävät joukkueiden esittelyt: kuva sekä joukkueen nimi/ 
ohjelman teema/ keski-ikä/ valmentajattiedot lähettämään mahdollisimman pian 
osoitteeseen: mlkutsukilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi 
 
Pyydämme nimeämään tiedot ja kuvat seuraavasti:  
Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Tiedot 
Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Kuva  
Kuvat minimissään 1750 x 1100 pikseliä ja 300 dpi (Huom! Netistä otetut 
kuvakaappaukset eivät käy tähän tarkoitukseen).  
 
Joukkueiden esittelyt ja tietoja käytetään ja julkaistaan kilpailutapahtumaan liittyvissä 
sosiaalisissa medioissa sekä Livestream selostuksessa. 
 

Joukkueiden paikat jäähallissa 
 

Joukkueiden paikat on merkitty katsomolohkoihin ja tämä tieto annetaan akkreditoinnin 
yhteydessä. 
 

Palkintojenjako Palkintojenjako on mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen. Palkintojen 
jakoon osallistuvat kolmen parhaan joukkueen kapteenit. Kolme parasta joukkuetta 
palkitaan. 
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Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Tulokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla tulosten selvittyä 
 

Lämmittelytilat Joukkueille on varattu lämmittelytilat Veritas-Stadionilta. Kulku ulkokautta. Veritas sijaitsee 
jäähallin vieressä, ulkoportaat stadionin takana ylös ja sieltä sisään lämmittelyyn sekä 
ruokailuun.  

 
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki 
ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.  
 

Pysäköinti Joukkueille, jotka saapuvat bussilla on mahdollisuus pysäköidä maksuttomasti Marli 
Areenan läheisyyteen. Opastus tapahtuu kisapaikalla kisapäivänä. 

 
 Henkilöautoilla saapuvat kilpailijat voidaan jättää kyydistä Marli-Areenan pihaan, mutta 

luistelijoiden/huoltajien henkilöautot on pysäköitävä Blombergin aukiolle (maksullinen 
pysäköinti).  

 
Yleisö Tällä hetkellä oletuksena on, voimassa olevien rajoitusten vuoksi, että kilpailu toteutetaan 

ilman yleisöä.  
 

Kisoja on mahdollista seurata livestreamin välityksellä.  
Linkki striimauksesta tulee kilpailun verkkosivuille viimeistään 11.2.2022 
Streamauksen hinta on 10€. 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden muutoksiin. 
 

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua.  
Kisoissa ei ole käytössä lahjakasseja. 

 
Kilpailun nettisivut 
 

Kilpailun verkkosivut ovat osoitteessa  
ML kutsukilpailut 12.2.2022 – Turun Riennon Taitoluistelu ry 
 

Kilpailun yhteyshenkilöt 
 
 Kilpailun johtajat 
 Anne-Mari Anttila Erja Lehtinen 
 p. 040 514 1921 
 
 Kilpailun sihteeri 

Pia Paltola 
 mlkutsukilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi TAI p. 040 545 7037 
 
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, tuomarit 
 
Liitteet Osallistujat 

Alustava aikataulu 
Ruokailu tarjous 
 
 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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