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SM-noviisien ja debytanttien 3. Valintakilpailu 24.-26.1.2020 
 
Koovee ry taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n rekisteröityjä, kilpailupassin kaudelle 2019 - 2020 lunastaneita 
yksinluistelun SM-noviisien ja Debytanttien kolmanteen valintakilpailuun. Paikan kilpailuun on lunastanut 60 
luistelijaa / sarja 
 
Paikka Hakametsän harjoitushalli 2, Keltinkatu 2, Tampere 
 
Aika ja alustava aikataulu 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

pe 24.1.2020 klo 18 SM-noviisitytöt, Ryhmä 1, lyhytohjelma 

la 25.1.2020 klo 9 Debytantit tytöt, Ryhmä 1, vapaaohjelma 

la 25.1.2020 klo 12:35 Debytantit, pojat vapaaohjelma 

la 25.1.2020 klo 13:30 SM-noviisit tytöt, Ryhmä 1, vapaaohjelma 

la 25.1.2020 klo 17:30 SM-noviisit pojat, lyhytohjelma 

la 25.1.2020 klo 18:30 SM-noviisit tytöt, Ryhmä 2, lyhytohjelma 

 

  

su 26.1.2020 klo 9 Debytantit tytöt, Ryhmä 2, vapaaohjelma 

su 26.1.2020 klo 13:00 SM-noviisit pojat, vapaaohjelma 

su 26.1.2020 klo 14:15 SM-noviisit tytöt, Ryhmä 2, vapaaohjelma 

  

  

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat sarja LO/RT kesto/kerroin VO/VT kesto/kerroin 

Debytantit, tytöt  3:00 +/- 0:10 / 1,3 

Debytantit, pojat  3:00 +/- 0:10 / 1,3 

SM-noviisit, tytöt 2:20 +/- 0:10 / 0,7 3:00 +/- 0:10 / 1,4 

SM-noviisit, pojat 2:20 +/- 0:10 / 0,8 3:00 +/- 0:10 / 1,6 

   

   

 
Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät kaikki kilpailun 
osallistujat. 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019 - 2020. 

 
Kentän koko 59,5 x 29,5 metriä 

 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 

 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. 

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään perjantaihin 10.1.2020 klo 22.00 mennessä 
osoitteeseen kilpailut.koovee@gmail.com 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  

mailto:kilpailut.koovee@gmail.com


 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit 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 

SM-noviisit, tytöt ja pojat  65€ 

Debytantit 35€ 

  

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 17.1.2020 mennessä Koovee ry/taitoluistelun tilille FI44 5730 
0820 1129 24.  Merkitkää maksu SM-noviisien ja Debytanttien 3.VK / SEURA. 

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 10.1.2020 klo 22.00 mennessä 
osoitteeseen kilpailut.koovee@gmail.com. Lomakkeeseen tulee merkitä myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme luistelijoita varaamaan mukaansa kilpailumusiikit CD-levyllä. (ei RW-levyt)  

 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio. 

 
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  

 Paikka Aika  

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

TRE 17.1.2020 
kilpailunjärjestäjän 

toimesta 

    

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman 
tulosten käänteisessä järjestyksessä.. 
 

Ruokailu Valmentajille ja arvioijille on tarjolla ruokaa ja virvokkeita taukotilassa. 

 
Pääsyliput Kilpailuun on vapaa pääsy 

 
Muuta huomioitavaa 

 
Kilpailun nettisivut   

 
http://taitoluistelu.koovee.fi/pages/kilpailut/kooveen-jaerjestaemaet-kilpailut/sm-nov-ja-d-3.-vk-24.-
26.1.2020.php 

 
 
 
Kilpailun sihteeri  Karoliina Kairtamo 

kilpailut.koovee@gmail.com 
Puh 040 825 6822 

 
 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake 
Majoitustarjous 

mailto:kilpailut.koovee@gmail.com
mailto:kilpailut.koovee@gmail.com

