
TURUN RIENNON TAITOLUISTELU  KILPAILUVAHVISTUS  

   
 
 KANSALLISTEN SARJOJEN 2. KILPAILU 4-5.2.2023 
 
Turun Riennon Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun 
kansallisten sarjojen 2. kilpailuun, jossa kilpailevat SM-Juniorit / 3. valintakilpailu, Seniorit/ L1L2, Juniorit / L1L2, 
Masters / L1L2, Minorit / L1L2. 
 
 
Paikka Rajupaja Areena (Kupittaan Jäähalli), Hippoksentie 2, 20720 Turku 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat (ajat ovat noin aikoja) 
 
 Päivä ja kellonaika                 Sarja 

4.02.2023 klo 10.30-11.20 SM-Junioreiden harjoitus 

4.02.2023 klo 12.00-13.20 Masters Lohko 1 ja Lohko 2 

4.02.2023 klo 13.40-15.10 Juniorit Lohko 1 

4.02.2023 klo 15.20-16.40 Minorit Lohko 1 

4.02.2023 klo17.00-17.30 SM-Juniorit (LO)  

5.02.2023 klo 10.30-11.25 SM-Junioreiden harjoitus 

5.02.2023 klo 12.00-13.45 Seniorit Lohko 1 ja Lohko 2 

5.02.2023 klo 14.10-15.55 Juniorit Lohko 2 

5.02.2023 klo 16.10-17.45 Minorit Lohko 2 

5.02.2023 klo 18.05-18.50 SM-Juniorit (VO)  

 
(Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen.) 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat (STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat). Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista seuran netti sivuilla. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.  
 
Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksun eräpäivä on 16.01.2023 
 Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen  
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin 
viimeistään 28.01.2023 klo 20.00.  

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 

28.01.2023 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA_LO/VO.  
 
 

Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet joukkueen jokaisen toimihenkilön (valmentajat, 
joukkueenjohtajan, huoltajat, kuvaajan) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen 
lisätietoihin ei riitä. 

 



 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 

Arvonta suoritetaan 
satunnaistoiminnolla (random) 

TEAMS 
31.1.2023 
klo 20.00 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  
Valintakilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 

  
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 09.00 ja sunnuntaina 08.30. sisäänkäynti on xx(kartta 
liitteenä). Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee xx. Pyydämme joukkueiden 
edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli 
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan 
tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.  

 
Pysäköinti Pysäköinti Blumberg- aukiolla joukkueet ja katsojat. (Veritas stadionin Hippoksentien 

puoleinen parkkialue on poissa käytöstä remontin vuoksi).   
Pysäköinti on maksuton.  

 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varattu tilat Veritas stadionilta. 

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

 
Joukkueiden paikat jäähallissa 

Lisätietoja akkreditoinnin yhteydessä 
 

Kukat ja lahjat Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut 
lahjat jätetään pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka 
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen. 

 
Palkintojenjako Palkintojen jako on jokaisen lohkon/sarjan jälkeen sisääntulopäädyn tasanteella seuraavalla 

jäädytystauolla. Kolme parasta joukkuetta tulee palkintojen jakoon. Koko muodostelmajoukkue 
voi osallistua palkintojenjakoon. Mitalit on varattu kaikille joukkueen luistelijoille. 
 
Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 
Lisätietoja ohjeesta korona-aikana kilpailemisesta osallistujille 
 

Ruokailu Ruokailuun liittyvät kysymykset: varaukset@veritasstadion.com 
 
Pääsyliput            Pääsylippujen hinnat netistä 15€ yli 15v, 10€ 7-15v ja alle 7v ilmaiseksi 

https://www.nettilippu.fi/fi/event/trt-muodostelmaluistelun-2-valintakilpailu-turku 
      Ovelta17€ yli 15v, 12€ 7-15v ja alle 7v ilmaiseksi 

 
Kilpailun nettisivut http://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=8578 

 
Kilpailun johtaja Hanna Terho 

mlvalintakilpailu@turunriennontaitoluistelu.fi p. 050 3535996 
 
Jakelu Osallistuvat seurat, Taitoluisteluliitto, arvioijat 
 
Liitteet Alustava aikataulu 

Ohjeita kilpailijoille 
Jäähallin kartta (päivitetään kisasivuille) 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 


