
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espoon Jäätaiturit ry KILPAILUVAHVISTUS  
16.10.2018 

 
 

Yksinluistelun SM-noviisien ja Debytanttien III lohkon 1. lohkokilpailu 
27.- 28.10.2018, ESPOO 
 
 
Espoon Jäätaiturit vahvistavat osallistumisenne Tapiolan harjoitusjäähallissa 
27.-28.10.2018 pidettäviin SM-noviisien  ja Debytanttien III lohkon ensimmäiseen 
lohkokilpailuun.  
 
Aika            27.-28.10.2018  
Paikka Tapiolan harjoitusjäähalli, Tapiolan urheilupuisto (Metro Areenan 

yhteydessä), Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo. HUOM! Jäähalli on 
totutumpaa kylmempi.  

 
Kilpailusarjat Debytantit, tytöt, lohko 3  

SM-noviisit, tytöt, lohko 3 
 

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

 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 

2018–2019.  
 
Kentän koko  27m x 58 m  
 
Kilpailun nettisivut 

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

  
 
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, seura sekä 
maininta Lyhyt tai Vapaa.  

 
Jäähän tutustuminen  

Emme järjestä jäähän tutustumista.  
 

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


Luistelujärjestykset  Lyhytohjelmien luistelujärjestykset sekä koko kilpailun 
tuomarijärjestykset arvotaan tiistaina 23.10.2018 klo 17.30 Warrior 
Areenalla Espoossa. Luistelujärjestysten arvonnat suoritetaan 
tuloslaskentaohjelman satunnaisarvontatoiminnolla ja ne julkaistaan 
arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä 
seuroille erikseen sähköpostilla. Vapaaohjelmat luistellaan 
lyhytohjelmien tuloksiin nähden käänteisessä järjestyksessä. 

 
Verryttelyryhmät Lyhytohjelmien verryttelyryhmät vahvistetaan perjantaina 27.10.2017 

kello 15.00 mennessä ja ilmoitetaan STLL:n tulossivuilla sekä myös 
kilpailun nettisivuilla. Vapaaohjelman verryttelyryhmät vahvistetaan 
heti lyhytohjelman tulosten selvittyä. 

 
Tuomaristo STLL on nimennyt kilpailujen tuomaristot, lista tuomaristosta on 

liitteenä.  
 
Aikataulu Kilpailun alustava aikataulu on liitteenä.  
 
Osallistujat Osallistujat sarjoittain ovat liitteenä. Pyydämme ilmoittamaan 

mahdollisista virheistä mahdollisimman pikaisesti. 
  
Peruutukset Mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan ennen arvontaa 

tiistaihin 23.10.2018  klo 13 mennessä osoitteeseen 
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Jos kilpailija joutuu peruuttamaan 
osallistumisen arvonnan jälkeen, tieto peruutuksesta tulee toimittaa 
järjestäjälle viimeistään perjantaihin 26.10.2018 klo 10.30 mennessä.  

 
Suunniteltu ohjelma- lomake  

Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on lähetettävä 
viimeistään sunnuntaina 21.10.2018 osoitteeseen 
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi 

 
Testipassit Pyydämme toimittamaan elementtejä suorittavien kilpailijoiden 

testipassit kilpailutoimistoon lauantaina ennen oman kilpailun alkua. 
Takaisin pyrimme jakamaan ne sunnuntaina palkintojenjaon 
yhteydessä tai tarvittaessa postitamme ne seuran toimittamaan 
osoitteeseen.  

 
Tulokset Kilpailun tulokset päivittyvät sivulle 

http://www.figureskatingresults.fi/results/1819/YLSMNDL31k/index.htm 
 
Muuta 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.  

 
 
Kilpailunjohtajat Hanna-Riikka Kreivi, puh. 040 5797701 ja Maria Hirvonen, puh. 040 

5558357, yhteydenotot sähköpostitse yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi  
 

http://www.figureskatingresults.fi/results/1819/YLSMNDL31k/index.htm


Tervetuloa kilpailemaan Espooseen!  
 
 
Jakelu Lohko 3:         EsJt, EVT, HSK, HTK, KaTa, LTL, MTK, OLK, RoiTa, TTK, tuomarit, 

tekniset, STLL 
 
Liitteet Osallistujat  

Aikataulu  
Tuomaristo 

 


