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HELMIPIRUETIT 

Silmut A -sarjan timanttifinaali 
 
Joensuun Kataja ry:n taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin 
kaudelle 2018-2019 sekä kauden kilpailuissa paikan timanttifinaaliin lunastaneita Silmut A 
-sarjan luistelijoita timanttifinaaliin Helmipiruetteihin la 2.3.2019. 
 
 
Paikka PKS Areena (Mehtimäen jäähalli), Kisapolku 4, 80100 Joensuu 
 
Aika Lauantai 2.3.2019 

 
Aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 
 
Kentän koko 29 m x 60 m 
 
Arviointi ISU-arviointi 
 
Arvioijat Marjo Pesonen, ylituomari 

Jonna Tuovinen 
Anette Henttinen 
Erik Martoma, TC 
Elina Martikainen, TS 
 

Ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautumiset sähköpostitse ma 11.2.2019 klo 20.00 mennessä. 
Poikkeuksena Hämeen alueen seurat, jotka saavat ilmoittaa A-silmujaan (sekä 
Timanttifinaaliin että kutsukilpailuun) Hämeen alueen A-silmujen 
megafinaalin takia ma 18.2.2019 klo 20.00 saakka. Ilmoittautumiset tehdään 
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

● seura 
● kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
● kilpailusarja 



● syntymäaika 
● seuran edustaja kilpailupaikalla 
● sähköpostiosoite vahvistusta varten 
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot laskutusta varten  

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja  sarjaan 
vaadittavat perus- ja elementtitestit ovat suoritettu ja voimassa. 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 
Silmut A 40€ 

 
Arvioijien kulut sekä osallistumismaksut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on toimitettava 
ilmoittautumisen yhteydessä ma 11.2.2019 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja 
päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit CD-levyllä (ei RW) kilpailupaikalle.  

Musiikista on oltava mukana myös varakopio.  
 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman 

satunnaistoiminnolla (random) la 23.2.2019. 
 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: kilpailupaikalla palvelee kahvio, josta voi 

ostaa makeaa sekä suolaista syötävää sekä kuumaa ja kylmää juotavaa.  
 

Ruokailujärjestelyt valmentajille: valmentajille tarjotaan molempina päivinä 
lämmin ateria, pyydämme ilmoittamaan erikoisruokavalioista 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Majoitustarjous  Helmipiruetteihin tulijoille on varattu tarjoushintaisia huoneita Original 

Sokos Hotel Vaakunasta. Varauskoodi internet-varausjärjestelmään BKATAJA 
 

Majoitushinnat 1.-3.3.2019 
Standard  
79€/1hh/vrk 
89€/2hh/vrk 
114€/2hh lisävuoteella/vrk 
Superior  
104€/1hh/vrk 
114€/2hh/vrk 



139€/2hh lisävuoteella/vrk 
164€/2hh 2 lisävuoteella/vrk 
 
Hinnat sisältävät iltasaunan, porealtaan käytön ja buffetaamiaisen. 
Hinnoista ei myönnetä S-etukortilla bonuksia. 
Varaukset www.sokoshotels.fi tai vaakuna.joensuu@sokoshotels.fi tai p. 
0201234660. Hinta voimassa 15.2.2019 saakka. Huoneita voi varata 
annetuilla hinnoilla myös tämän päivämäärän jälkeen, jos hotellissa on tilaa.  

 
 
Kilpailunjohtaja 
Hanna Silvennoinen 
hanna.silvennoinen@gmail.com 
050 587 5035 
 
Kilpailun nettisivut 
joka.sporttisaitti.com 
 
Jakelu 
Kutsutut seurat (Kaakko, Häme, Helsinki aluepäälliköiden kautta) 
Arvioijat 
 
Liitteet 
Ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma -lomake 


