
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Espoon Jäätaiturit ry             
 
KILPAILUVAHVISTUS        27.11.2019 

 
 

Yksinluistelun SM-noviisien ja debytanttien lohkon 3 toinen 
valintakilpailu 7.- 8.12.2019, ESPOO 
 
 
Espoon Jäätaiturit vahvistavat osallistumisenne Espoonlahden jäähallissa 7.-8.12.2019 
pidettäviin SM-noviisien ja debytanttien III lohkon toiseen valintakilpailuun.  
 
Aika             7.-8.12.2019  

 Paikka   Espoonlahden jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, Espoo 

  
 
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 
2019–2020.  

 
Kentän koko              60 x 30 metriä  
 
Kilpailun nettisivut  https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-noviisien-ja-

debytanttien-2-l/ 
 
Aikataulu   Kilpailun alustava aikataulu  
 

7.12.2019, klo 10.00-13.30 Debytantit 
7.12.2019, klo 14.00-17.30 SM-noviisit, lyhytohjelma 
8.12.2019, klo 10.00-13.30 SM-noviisit, vapaaohjelma 

    

Tuomaristo  STLL on nimennyt kilpailujen tuomaristot.  Lista tuomaristosta löytyy 
liitteenä ja on nähtävillä kilpailun nettisivuilla. 

 
 

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-2-l/
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-2-l/


Osallistujat  Osallistujat sarjoittain ovat liitteenä sekä nähtävillä kilpailun 
nettisivuilla. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista virheistä 
mahdollisimman pikaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut  
 

  Sarja                                Maksu 

Debytantit 35€ 

SM-noviisit 65€ 

 

I  llmoittautumismaksu pyydetään maksamaan 29.11.2019 mennessä 
Espoon Jäätaiturit ry:n tilille FI41 1350 3001 497534,  

                  viitenumerolla 5526. Merkitkää maksu Valintakilpailu2/SEURA. 
 

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 
 

  
Suunniteltu ohjelma- lomake  

Mikäli ette ole jo lähettäneet, ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma  -
lomakkeet pyydetään lähettämään viimeistään sunnuntaina 1.2.2019 
klo 20 mennessä osoitteeseen yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi                            

 
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.  
 

Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit on ilmoitettu 
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä testi-ilmoittautumislomakkeella.
  
Pyydämme toimittamaan elementtejä suorittavien kilpailijoiden 
testipassit kilpailutoimistoon lauantaina ennen oman kilpailun alkua. 
Takaisin ne palautetaan luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. 
Tarvittaessa testipassit voidaan myös postittaa. Tällöin testipassin 
mukana on jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä 
postimerkillä varustettu palautuskuori. 

 
 
Luistelujärjestykset Lyhytohjelmien luistelujärjestykset sekä koko kilpailun 

tuomarijärjestykset arvotaan tiistaina 3.12.2019 klo 17.00 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 torstaina 5.12. kello 

18.00 mennessä ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla. Vapaaohjelman 
verryttelyryhmät vahvistetaan heti lyhytohjelman tulosten selvittyä. 

 
Jäähän tutustuminen        

Emme järjestä jäähän tutustumista.  
 



 
Peruutukset  Mahdolliset peruutukset pyydämme ilmoittamaan ennen arvontaa 

tiistaihin 3.12.2019  klo 14 mennessä osoitteeseen 
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Jos kilpailija joutuu peruuttamaan 
osallistumisen arvonnan jälkeen, tieto peruutuksesta tulee toimittaa 
järjestäjälle viimeistään torstaina 5.12.2019 klo 14 mennessä.  

 
27.11.2019 jälkeen tehtävistä peruutuksista tulee lähettää 
lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua tai tuomarikulua 
veloiteta. 

 
 
Tulokset Palkintojen jako tapahtuu heti tulosten selvittyä Espoonlahden 

jäähallin aulatiloissa. Kilpailun tulokset ilmoitetaan kilpailun 
nettisivuilla viimeistään kilpailun päätyttyä ja tulosten selvittyä. 

 
Majoitus ja ruokailu  Luistelijat järjestävät itse ruokailun sekä mahdollisesti tarvitsemansa 

majoituksen. Majoitustarjous löytyy kilpailun nettisivuilta. 

  
 Arvioijille ja valmentajille on tarjolla pientä syötävää. 
    

 
Muuta  Emme lähetä erillisiä sähköposteja kilpailuun liittyvistä mahdollisistä 

muutoksista, vaan en päivitetään suoraan kilpailun nettisivuille 
kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen. 

 
Kilpailunjohtajat  Hanna-Riikka Kreivi, puh. 040 5797701  

Maria Hirvonen, puh. 040 5558357 
 
yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: 
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi                  

 
Tervetuloa kilpailemaan Espooseen!  

 
 
Jakelu Lohko 3 SM-noviisit ja debytantit: EsJt, HSK, KaTa, OLK, RoiTa, 

TAIKA, TTK sekä tuomarit, tekniset, STLL 
 
Liitteet   Osallistujat  

Tuomaristo 
   


