
 

                                                                             
 

 

MUODOSTELMALUISTELUKILPAILU DIAMONDS ON ICE JYVÄSKYLÄSSÄ 21.1.2023 

 

Jyväskylän taitoluisteluseura kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022–2023 

lunastaneita muodostelmaluistelun joukkueita Jyväskylän Hippokselle lauantaina 21.1.2023 

Diamonds On Ice seurakilpailuun. 

 

Paikka ja alustava aikataulu  

LähiTapiola Areena, Rautpohjankatu 10 40700 Jyväskylä klo 9:00-19:00 

 

Kilpailuun otetaan Max. 50 joukkuetta kahdeksaan sarjaan. Sarja järjestetään, jos min. 3 joukkuetta 

ilmoittautuu. Max. 6 joukkuetta/sarja (sisältäen seuran oman joukkueen). Seura pidättää oikeuden 

määrittää lopullisen joukkueiden määrän sarjoittain. 

 

 

Kentän koko 60 m x 28 m 

 

Kilpailusarjat 

 
Kilpailusarja            Lyhytohjelman kesto 

 

SM-JUNIORIT kesto enintään 2min 50 s 

 

 
Kilpailusarja          Vapaaohjelman kesto 

AIKUISET 3 min +/- 10 s 

TULOKKAAT 2 min 30 s +/- 10 s 

NOVIISIT 3 min +/- 10 s 

SENIORIT 3 min +/- 10 s 

MINORIT 3 min +/- 10 s 

JUNIORIT 3 min +/- 10 s 

SM-NOVIISIT 3 min +/- 10 s 

SM-JUNIORIT 3 min 30 s +/- 10 s 

 

 

Kilpailujärjestyksen osalta haluamme taata kaikille kilpailusarjoille sääntöjen mukaiset olosuhteet, 

sekä huomioida myös tuomareille mahdollisimman parhaat olosuhteet arvioida kaikki kilpailusarjat 

sääntöjen mukaisesti. 



 

 

Alustava kilpailujärjestys 

Aikuiset, tulokkaat, noviisit, minorit, juniorit, seniorit, SM-noviisit ja SM-juniorit (lyhyt- ja 

vapaaohjelma) 

 

Lopulliset aikataulut ilmoitamme kilpailuvahvistuksessa. Jyväskylän Taitoluisteluseura varaa 

oikeuden kaikkiin aikataulumuutoksiin kilpailujen osalta. 

 

 

Kilpailusäännöt ja arviointi  

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 

 

Aikuisilla, Tulokkailla ja Noviiseilla on mupi-arviointi. 

 

Minorit-, Seniorit-, Juniorit-, SM-Noviisit ja SM-Juniorit arvioidaan ISU-arvioinnilla.  

 

Tuomarit 

Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Tuomarikulut korvataan STLL:n ohjeen mukaan.  

 

Noudatamme kilpailussa Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 

Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita.  

Kilpailussa ei ole harjoituksia.  

 

Ilmoittautuminen  

 

Ilmoittautuminen avautuu STLL:n Taikkari-järjestelmässä www.taikkari.fi torstaina 1.12.2022 klo 

9:00 ja päättyy torstaina 15.12.2022 klo 20:00. Ilmoittautuminen on sitova. 

 

Jälki-ilmoittautuminen päättyy 20.12.2022 klo 20. Jälki-ilmoittautumismaksussa on 25% korotus 

alkuperäiseen ilmoittautumismaksuun nähden (125 €, 175 € ja 225 €). 

 

Kilpailijansa ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ovat voimassa. Seuraa 
vakuuttaa ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on voimassa 
oleva toimihenkilöpassi. 

Joukkueen mukana tuleva henkilö (valmentaja, enintään 2 henkilöä, joukkueenjohtajat ja huoltajat 
yhteensä 3 henkilöä sekä mahdollinen kuvaaja) tulee olla ilmoitettuna Taikkariin ennen kilpailuja. 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan 15.7 mukaisesti. 

 

Ilmoittautumismaksut 

 

Sarja   Maksu 

TULOKKAAT 100 € 

NOVIISIT 100 € 

AIKUISET 100 € 

MINORIT 140 € 

JUNIORIT 140 € 

SENIORIT 140 € 

SM-NOVIISIT 140 € 

SM-JUNIORIT 180 € 

 

http://www.taikkari.fi/


 

Ilmoittautumismaksu on maksettava 29.12.2022 mennessä Jyväskylän Taitoluisteluseura ry:n tilille 

FI8252900220375719.  

Maksun viestikenttään merkitään sarja / joukkue. 

Tuomarikulut laskutetaan joukkueilta kilpailun jälkeen. 

 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 9.1.2023 klo 20.00. 

 

Musiikki  

Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 9.1.2023 klo 20.00. 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA 

Musiikista tulee olla mukana kilpailuissa varakopio mp3-muodossa. Järjestävä seura sitoutuu 
hävittämään musiikkitiedostot heti kilpailun jälkeen. 

 

Arvonta        

Arvonta-aika ja –paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Ruokailu 

Joukkueiden ruokailumahdollisuutta jäähallin yhteydessä olevassa ravintola Hurrikaanissa 

selvitetään. Kilpailuvahvistuksessa tietoa ruokailumahdollisuudesta. 

 

Joukkue-esittelyt 

Joukkueen kuva julkaistaan kilpailujärjestäjän some-kanavissa. Joukkuekuvat tulee olla ladattuina 
Taikkariin 9.1.2023 klo 20 mennessä.  

 

Palkintojenjako  

Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Pääsyliput  

Pääsylippu 10 €/hlö, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Lipunmyynti jäähallin ovelta, maksuvälineenä käy 
käteinen sekä korttimaksu.    

Kilpailujen nettisivut  

https://www.jytls.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/diamondsonice20202/  

  

 
Kilpailunjohtajat 

Taina Rein (p. 040-8317479)    Heidi Länsisalmi (p. 050-3921383)    

mlkilpailut.jytls@gmail.com 

https://www.jytls.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/diamondsonice20202/


 

 

   


