
Oulun Luistelukerho KILPAILUKUTSU  
 12.11.2018 
 
Muodostelmaluistelun kutsukilpailu OuluSynchro 12.1.2019 
 
Oulun Luistelukerho ry (OLK) kutsuu STLL:n pohjoisen alueen jäsenseurojen 
muodostelmaluistelujoukkueita kutsukilpailuun sarjoissa tulokkaat, minorit, noviisit, SM-noviisit, 
juniorit ja aikuiset Oulunsalon Liikuntakeskuksessa. 
 
Aika Lauantai 12.1.2019   
 

Kilpailun alustava aikataulu:  
Ensimmäinen joukkue jäälle klo 12.00. (ei harjoituksia). 
 

 Lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Kilpailupaikka Oulunsalon Liikuntakeskus, Tuohikuja 6, 90460 Oulunsalo. 
 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä sääntökirja 23 mukaan. 

Kilpailussa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MuPi). 
 Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon. 
 
Sarjat Kilpailusarjat ja ohjelman kesto: 

 Tulokkaat – ohjelman kesto 2 min 30 s +/- 10 s 
 Minorit – ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
 Noviisit – ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
 SM-noviisit – ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
 Juniorit – 3 min 30 s +/- 10 s 
 Aikuiset – ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 

 
Musiikki Kilpailumusiikki toimitetaan hallilla ilmoittautumisen yhteydessä kahdella CD-

levyllä. Levyjen tulee olla CDR-tyyppisiä, hyvässä kunnossa ja niihin pitää olla 
merkittynä joukkueen nimi, sarja ja musiikin kesto. 

 
Arvonta Arvonta suoritetaan maanantaina 3.1.2019 klo 18.00 Oulunsalon 

Liikuntakeskuksessa järjestävän seuran toimesta. Luistelujärjestys julkaistaan 
mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun Internet-sivuilla: 
www.oulunluistelukerho.fi.  
Arvonnan tuloksia voi tarvittaessa tiedustella myös Kilpailujohtaja Maaret 
Märsynaholta arvontailtana klo 19.30 jälkeen, puh. 050 4872724 tai 
Kilpailusihteeri Elina Seppäseltä puh. 050 4913324.  

 
Tuomaristo Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Alustava aikataulu 

lauantai 12.1.2019       12.00- 
 tulokkaat 
 minorit 
 noviisit 
 sm-noviisit 
 juniorit 
 aikuiset 
Sarjojen järjestys voi vielä muuttua. 
Palkintojenjako jäällä heti kaikkien sarjojen tulosten selvittyä. noin klo 16.00. 



IlmoittautuminenIlmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 23.12.2018 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen olk.muodostelma@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 
 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 
 seura 
 joukkueen nimi 
 kilpailusarja 
 valmentaja(t) 
 joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa 
 huoltaja(t) 
 luistelijoiden nimet 
 luistelijoiden syntymäajat 
 mahdollinen kuvaaja 
 mahdollinen bussinkuljettaja 
 sähköpostiosoite vahvistusta varten 
 sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta 

varten 
 

Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ovat 
voimassa. 

 
Ilmoittautumismaksu 100 €, joka suoritetaan tilille FI08 1107 3000 6201 57 
/NDEAFIHH 31.12.2018 mennessä. Viestikenttään pyydetään seuraavat tiedot: 
seuran virallinen lyhenne, joukkueen nimi ja sarja. 
 

                           Ajan tasalla oleva suunniteltu ohjelma-lomake on palautettava ilmoittautumisen 
yhteydessä tai 31.12.2018 mennessä olk.muodostelma@gmail.com. 

 
                           Jälki-ilmoittautumisaika on 31.12.2018 saakka. Jälki-ilmoittautumisesta perimme 

kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun. 
 
 
Ruokailu Joukkueilla on ruokailumahdollisuus jäähallilla (makaronilaatikkoa, salaattia, 

leipä, maito ja mehu). 
Ruokailun haluavat joukkueet tilaavat ruokailun sähköpostitse osoitteesta 
olk.muodostelma@gmail.com 31.12.2018 mennessä. Ruokailun kustannus 8,00€ 
/ henkilö. Ruokailu maksetaan tilille FI08 1107 3000 6201 57 /NDEAFIHH 
31.12.2018 mennessä. Viestikenttään seuran ja joukkueen nimi. 

 
Majoitus Joukkueet järjestävät ja varaavat itse majoituksensa tarvittaessa. 
 

 
Kilpailun johtaja Maaret Märsynaho olk.muodostelma@gmail.com, puh 050 4872724. 
 
Kilpailun sihteeri Elina Seppänen, olk.muodostelma@gmail.com, puh 050 4913324. 
 
Kutsutut joukkueet Lista ilmoittautuneista joukkueista seuroineen ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksessa. 
 
Kilpailun nettisivut http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/ml_kilpailut/oulusynchro/ 
 
 
 
 
 



 Tervetuloa Ouluun! 
 
 Oulun luistelukerho ry 
 
 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelma-lomake 
  
Jakelu Tuomaristo, OLK, RoiTa, MerTa, Kokkola, WaTS, SeiTa 
 


