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Yksinluistelun debytanttien ja noviisien 3-lohkon ja jäätanssin noviisien 2. 
valintakilpailu 21.1.2017, ESPOO 
 
Espoon Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun lohkon 3 
debytanttien ja noviisien sekä jäätanssin noviisiparien 2. valintakilpailuun Espoonlahden jäähallissa 
lauantaina 21.1.2017.  
 
 
Aika Lauantai 21.1.2017 
 
Paikka Espoonlahden jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, Espoo 02360 
 
Kilpailusarjat Yksinluistelu (YL): 
 Debytantit tytöt, vapaaohjelma  

Noviisit tytöt, vapaaohjelma  
 

Jäätanssi (JT): 
Noviisit, kuviotanssit (Foxtrot, Amerikkalainen valssi) ja vapaatanssi 

 
Kilpailun nettisivut http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/debytanttien-ja-noviisien-2-vali/ 

 
 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2016–2017. 

Yksiluistelussa käytetään ISU -arviointijärjestelmää ja jäätanssissa 
pistearviointia (JÄPI). 

 
Kentän koko 59 m x 29 m 
 
Musiikkilaite Kilpailumusiikit soitetaan tietokoneelta sähköisenä mp3-tiedostona.  
 

Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki toimittaa kilpailupaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R). CD-levyllä tulee olla 
merkittynä vähintään luistelijan nimi ja seura sekä kilpailusarja. 

   
Harjoitukset Emme järjestä harjoituksia. 
 
Luistelujärjestykset Luistelujärjestykset sekä kilpailun tuomarijärjestykset arvotaan maanantaina 

16.1.2017 klo 17.30 EsJt:n toimistossa. Luistelujärjestysten arvonnat 
suoritetaan tuloslaskentaohjelman random-toiminnolla ja ne julkaistaan 
viimeistään tiistaina 17.1. kilpailun nettisivuilla. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä 
seuroille erikseen sähköpostilla.  
   

http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/debytanttien-ja-noviisien-2-vali/
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Verryttelyryhmät Kilpailun verryttelyryhmät vahvistetaan perjantaina 20.1.2016 kello 14.00 
mennessä ja ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla.  

 
Tuomaristo STLL on nimennyt kilpailujen tuomaristot: 

http://www.stll.fi/@Bin/7649953/YL+DebNov+2vk+tuomaristot+21.-
22.1.2017+jakelub.pdf 

 
Aikataulu Lauantai 21.1.2017 

 
klo 09.00 - 09.30 Jäätanssi, kuviotanssit (Foxtrot, Amerikkalainen 

valssi) 
 klo 09.30 - 14.15 Noviisit, tytöt  
 klo 14.30 - 15.00 Jäätanssi, vapaatanssi 
 klo 15.00 - 19.45 Debytantit, tytöt 
   

Peruutuksista johtuvat pienet muutokset ovat mahdollisia ennen 
verryttelyryhmien vahvistamista. Yksinluistelun osalta kilpailun alustava 
aikataulu myös liitteenä. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun 
muuttumiseen. 

 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista virheistä 

mahdollisimman pikaisesti. 
 
Peruutukset Mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan osoitteeseen 

kilpailut.esjt@gmail.com. Takaraja peruutuksille on perjantai 20.1.2017 klo 11. 
 
Testipassit Pyydämme toimittamaan elementtejä suorittavien kilpailijoiden testipassit 

kilpailutoimistoon lauantaina hallille saapumisen yhteydessä ennen kilpailun 
alkua. Takaisin pyrimme jakamaan ne palkintojenjaon yhteydessä tai 
tarvittaessa postitamme ne seuran toimittamaan osoitteeseen. 

 

Palkintojenjako Palkintojenjako heti sarjan tulosten selvittyä jäähallin ala-aulassa.  
 
 
Kilpailunjohto Sanna Eklund, p. 040 562 7361  

email: sannamaija.eklund@gmail.com 
 
 Hanna-Riikka Kreivi, p. 040-5797701 
 email: hanna-riikka.kreivi@fimnet.fi 
 

Tervetuloa Espoonlahteen! 
 

 
 
Jakelu EsJt, EVT, HL, HTL, HyTL, KKJT, KooVee, LeTal, LRL, MJT, OTK, RauTL, SalPa, 

TapTL, Uplakers, tuomarit, tekniset, STLL 
 
Liitteet  Osallistujalista 
  Aikataulu 
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