
   
  KILPAILUKUTSU 
Espoon Jäätaiturit ry  26.9.2018 
 

Yksinluistelun SM-noviisien ja Debytanttien III lohkon 1. lohkokilpailu 27.-
28.10.2018, ESPOO 
 
 

Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019 lunastaneita 
yksinluistelun SM-noviiseja ja Debytantteja/lohko 3 ensimmäiseen lohkokilpailuun. 
 
Paikka Tapiolan harjoitusjäähalli, Tapiolan urheilupuisto (Metro Areenan yhteydessä), 

Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo 
https://www.google.com/maps/place/Urheilupuistontie+3,+02120+Espoo/@60.177604
7,24.7836212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468df5a50e707f73:0xe7fdead9c2ab
94f9!8m2!3d60.1776047!4d24.7858099 

 
Aika ja alustava aikataulu 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

27.10.2018, klo 9.30-14.30 Debytantit 

27.10.2018, klo 15.00-19.00 SM-noviisit, lyhytohjelma 

28.10.2018, klo 9.00-15.00 SM-noviisit, vapaaohjelma 

 
 

    Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat Sarja                                     LO/kesto                  VO/kesto 

Debytantit, tytöt  3 min +/- 10 s 

SM-noviisit, tytöt 2 min 20s +/- 10 s 3 min +/- 10 s 

 
Sarjassa, jossa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat. 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 
     

Kentän koko 27 x 58 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 
                 Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 12.10.2018, klo 20.00 mennessä   

sähköpostilla osoitteeseen yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

● seura 
● kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
● kilpailusarja 
● syntymäaika 
● seuran edustaja kilpailupaikalla 
● tieto testiin osallistumisesta 
● luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä 
● sähköpostiosoite vahvistusta varten 
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 
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Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan vaadittavat 
perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja                                          Maksu 

Debytantit 35€ 

SM-noviisit 65€ 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 19.10.2018 mennessä Espoon Jäätaiturit ry:n tilille FI41 
1350 3001 497534,  
viitenumerolla 1009. Merkitkää maksu Lohkokilpailu/SEURA. 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 21.10.2018 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja 
päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 

yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi  12.10.2018 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroittain kootusti.  Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi 
kilpailun jälkeen. Teknisten ongelmien varalta musiikista on oltava mukana myös varakopio 
CD-levyllä kilpailupaikalla. CD-levyllä on oltava merkittynä vähintään luistelijan nimi, seura ja 
maininta Lyhyt / Vapaa.  

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella. 
 

Testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä ja ne palautetaan 
luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa testipassit voidaan myös postittaa, 
tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä 
varustettu palautuskuori. 

 
Arvonta Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). 

Arvonnan ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 

Kilpailusarjassa, jossa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 

Muuta huomioitavaa 
Luistelijat järjestävät itse majoituksen ja ruokailun. Majoitustarjous löytyy kilpailun nettisivuilta. 
 
Samana viikonloppuna Tapiolan urheilupuiston alueella järjestetään myös 
muodostelmaluistelun 1.valintakilpailut, Unbroken Cross Fit -tapahtuma sekä iso 
jalkapalloturnaus, joten varaudu liikenneruuhkiin. Suosittelemme julkisten liikennevälineiden 
käyttöä mahdollisuuksien mukaan.    

 
Kilpailun nettisivut 

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-1-l/ 
 
 
 

Kilpailun johtajat Hanna-Riikka Kreivi, puh. 040 5797701 ja Maria Hirvonen, puh. 040 5558357  
Kilpailunjärjestäjiin saat yhteyden sähköpostilla yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. 

 
Jakelu Lohko 3: EsJt, EVT, HSK, HTK, KaTa, LTL, MTK, OLK, RoiTa, TTK, tuomarit, tekniset, STLL 
 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake 

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-1-l/

