
OULUN LUISTELUKERHO   KILPAILUVAHVISTUS  

       18.1.2023 

 
 
 
 
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU OULU SYNCHRO  12.2.2023 

 
 
Oulun Luistelukerho ry kutsuu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun 
Oulu Synchro -kilpailuun. 
 
Paikka Oulun Energia Areena, Teuvo Pakkalan katu 11, 90100 Oulu  Oulun Energia -areena – Google 

Maps 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 

Päivä ja kellonaika                 Sarja 
12.2.2023 klo 9.30-10.06 Tulokkaat 

12.2.2023 klo 10.26-10.56 Noviisit  

12.2.2023 klo 11.16-11.40 

 

Aikuiset  

12.2.2023 klo 13.13-13.53 Juniorit  

12.2.2023 klo 14.13-14.23 Minorit  

12.2.2023 klo 14.26-14.36 

 

SM-noviisit 

12.2.2023 klo 14.39-14.49 SM-juniorit 

12.2.2023 klo 14.52-15.02 Seniorit 

 
 

(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 ISU-arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: Minorit, Juniorit, Seniorit, SM-noviisit ja SM-

juniorit.  
MUPI-arviointi on käytössä seuraavissa sarjoissa: Tulokkaat, Noviisit ja Aikuiset.  

 
Arvioijat Lista arvioijista julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  
 
Osallistujat Osallistujalista on kilpailun nettisivuilla.  

Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti ja/tai erikseen annetun 
ohjeen mukaan. 

 
Ilmoittautumismaksu 

Ilmoittautumismaksu on 100 €, joka laskutetaan järjestävän seuran toimesta jälkikäteen, 
tuomarikulujen yhteydessä. Tätä varten tarvitsemme laskutustiedot, jotka tulee toimittaa 
kilpailut@oulunluistelukerho.fi osoitteeseen 29.1.2023 mennessä.   
 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

https://www.google.com/maps/place/Oulun+Energia+-areena/@65.0082003,25.4948638,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21d418012fab1b8d!8m2!3d65.0082003!4d25.4948638
https://www.google.com/maps/place/Oulun+Energia+-areena/@65.0082003,25.4948638,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21d418012fab1b8d!8m2!3d65.0082003!4d25.4948638
mailto:kilpailut@oulunluistelukerho.fi


Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin 
viimeistään 29.1.2023 klo 20.00 
  

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

29.1.2023  mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA_VO.  
 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Kilpailumusiikin varakopio tulee olla joukkueen toimihenkilöllä mukana ja se tulee jättää 
kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ks. kohta akkreditointi.   
 

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 FSM 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Oulun Energia Areena 26.1.2023 klo 18 

 
 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  
 
Tulossivut OuluSynchro kutsukilpailu - Oulun Luistelukerho Ry 
 
Jäähalliin saapuminen  

Ovet aukeavat kilpailijoille klo 7.15. Sisäänkäynti on jäähallin edestä maantasolla olevista 
liukuovista. Sisäänkäynti on merkitty. Jäähallin kartta ja lisätiedot hallista löytyy oheisesta 
linkistä Oulun Energia Areena - Oulun Kärpät (karpat.fi) Akkreditointi tapahtuu 
kilpailutoimistossa, joka sijaitsee sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 

Akkreditointi 
Pyydämme joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. 
Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan 
ajan tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Joukkueet jättävät oman kilpailumusiikin varakopion kilpailutoimistoon ilmoittautumisen 
yhteydessä. Musiikki pitää olla USB-muistitikulla mp-3 tiedostona. Nimeä muistitikku 
mahdollisimman huolellisesti ja laita tikku suljettuun kirjekuoreen. Nimeä kuori: JOUKKUE / 
SEURA / SARJA.   

 
Pysäköinti Jäähallin edessä on jonkin verran kiekollisia parkkipaikkoja, ks. kartalla alue nro 1, Raksilta 

tekojääradan edessä Urheilukatu 3, ks. kartalla alue nro 2, Oulun uimahallin edustalla 
Pikkukankaantie 3, ks. Kartalla alue nro 3, Ouluhallin edustalla ks. Kartalla alueet nro 4 ja 
5. Pysäköinti on em. pysäköintialueilla maksuton.  
Joukkueiden bussit: Ouluhallin pysäköintialueelle ks. Kartta alueet nro 4 ja 5. 

 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varatut tilat sijaitsevat Oulun Energia Areenalla, Ouluhallissa ja Oulun 

uimahallissa. Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, 
etteivät musiikki ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista. 
Tarkemmat ohjeet lämmittelytiloista toimitetaan, kun kilpailujärjestys on arvottu. 
 

 
Joukkueiden paikat jäähallissa 

Joukkueille on varattu paikat päätykatsomoissa.  

 
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 Palkintojenjako on koppiaikataulun mukaisesti Oulun Energia areenalla. Koko 

muodostelmajoukkue voi osallistua palkintojenjakoon. Mitalit on varattu kaikille joukkueen 
luistelijoille.  
 
Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä. 
 

http://www.oulunluistelukerho.fi/fi/oulusynchro_kutsukilpailu8/
https://karpat.fi/yhteystiedot/oulun-energia-areena/


Ruokailu Ruokailujärjestelyt joukkueille. Tämän kilpailuvahvistuksen liitteenä on linkki ruokailun 
varaamiseen ja erityisruokavaliot. Pyydämme vahvistamaan ruokailun ja erityisruokavaliot 

26.1.2023 klo 18 mennessä oheisen linkin kautta Ruokailun tilaaminen ja 

erikoisruokavaliot Toimitamme tiedon ruokailusta joukkueille tammikuun loppuun  mennessä.  

Arvioijille järjestetään ruokailut järjestävän seuran toimesta. Valmentajat, huoltajat ja 
toimihenkilöt ruokailevat joukkueen kanssa.  

 
Pääsyliput Pääsylippujen hinnat 5 € ja alle 12 vuotiaat ilmaiseksi.  

Pääsylippuja voi ostaa ainoastaan tapahtumasta ja pääsylippuja myydään jäähallin 

pääsisäänkäynnillä.  
Yleisölle on varattu katsomot tuomareiden puolelta B, C ja D. Huomioitava rajoitettu kulku C-

katsomoon tuomariston vuoksi. Lisäksi hallin toisella puolella sijaitsevat katsomot K, J ja I ovat 

yleisölle. Huomaattehan, että luistelijat esiintyvät tuomareita kohti.  

 
Muuta huomioitavaa 

Yleisön tulee huomioida tuomariston puolella tapahtuva suoratoistopalvelun (Kaleva Live) 

kuvaus katsomoon siirryttäessä. Kilpailusuoritusten aikana liikkuminen katsomoissa on 

kielletty. 

   

Yleisö voi ottaa kilpailussa valokuvia omaa käyttöä varten omalta paikaltaan. 

Striimaussopimukseen liittyen, kilpailutapahtuman ja/tai yksittäisten kokonaisten suoritusten 

videokuvaaminen ja niiden jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti 

kielletty muiden, paitsi järjestäjän taholta. Mikäli kieltoa rikotaan, voidaan sääntöä rikkonut 

henkilö poistaa paikalta. Kuvaaminen salamavalolla, jalustalla sekä yleisöä häiritsevällä 

objektiivilla on kielletty. Kuvien ottaminen myyntitarkoituksiin on kielletty. 

 
Kilpailun nettisivut  

OuluSynchro kutsukilpailu - Oulun Luistelukerho Ry 
 
 

Kilpailun johtaja Mari Uusitalo, kilpailun johtaja   Anu Pokela, kilpailun sihteeri  
kilpailut@oulunluistelukerho.fi   kilpailut@oulunluistelukerho.fi 

puh. 0407490283   puh. 040 760 9575 

 
 

Tervetuloa Ouluun! 

 

Oulun Luistelukerho ry 

 

 
Jakelu Osallistuvat seurat, Taitoluisteluliitto, arvioijat 
 
Liitteet Julkaistaan kilpailun nettisivuille ladattavassa muodossa 

Osallistujat 
Arvioijat 
Koppiaikataulu 
Ohjeita kilpailijoille 
Kartta pysäköintiin 
Jäähallin kartta 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C0JGDgcT-0yNEN1xJSTwvKw8Gy_fvdVKvljpmqzi0bxUMU1HQUtPQkhLU09aUEswRk5BOUhBMFRRMCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=C0JGDgcT-0yNEN1xJSTwvKw8Gy_fvdVKvljpmqzi0bxUMU1HQUtPQkhLU09aUEswRk5BOUhBMFRRMCQlQCN0PWcu
http://www.oulunluistelukerho.fi/fi/oulusynchro_kutsukilpailu8/
mailto:kilpailut@oulunluistelukerho.fi
mailto:kilpailut@oulunluistelukerho.fi

