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Seinäjoen Taitoluistelijat ry    KILPAILUKUTSU 11.12.2019 

 

Kansallisten junioreiden, senioreiden ja noviisien 3. lohkon 2. lohkokilpailu 

Seinäjoella 18.-19.1.2020 
 

Seinäjoen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita yksinluistelun 
junioreita ja senioreita sekä noviiseja 3. lohkon 2. lohkokilpailuun. 
 

Paikka Jouppilanvuoren jäähalli, Alaseinäjoenkatu 9, 60320 Seinäjoki. 
 

Alustava aikataulu  

        

La 18.11.2020 klo 9:00  Noviisit tytöt, Ryhmä 1 

 Juniorit tytöt, LO 

 Seniorit naiset, LO 

Su 19.11.2020 klo 9:00 Noviisit tytöt, Ryhmä 2 

 Juniorit tytöt, VO 

 Seniorit naiset, VO 

 
Noviisit jaetaan iän mukaan kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä kilpailee lauantaina ja toinen 
sunnuntaina. 
 
Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät lyhytohjelman 
kaikki osallistujat. 
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 

Kilpailusarjat 

 

Sarja LO Kesto/kerroin VO Kesto/kerroin 

Kansalliset seniorit, LO 2 min 40 s ± 10 s /0,8 3 min 30 s ± 10 s /1,6 

Kansalliset juniorit, LO 2 min 40 s ± 10 s /0,8 3 min 30 s ± 10 s /1,6 

Noviisit  3 min ± 10 s /1,3 

Lohko, jolla pojat kilpailevat toisen (2) lohkokilpailun, päätetään viimeistään keskiviikkona 
18.12.2019. 
 

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

 

Kentän koko 28m x58m 

 

Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 

Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat, joiden nimet löytyvät kilpailun verkkosivulta.  
 

Ilmoittautuminen  

 
 Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään 03.01.2020 osoitteeseen kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi  
(Ilmoittautumislomake liite A). 
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Ilmoittautumisessa mainittava  

 seura  

 kilpailijoiden etu- ja sukunimi  

 kilpailusarja  

 syntymäaika  

 seuran edustaja kilpailupaikalla 

 tieto testiin osallistumisesta 

 luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä  

 Sähköpostiosoite kilpailuvahvistusta varten 

 Sähköpostiosoite arvioijien kululaskua varten  
 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden luistelijapassit ja sarjaan vaadittavat perus- ja 
elementtitestit on suoritettu/voimassa. 

 

Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.  

 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti. Mahdolliset lääkärintodistukset tulee 

toimittaa osoitteeseen taitoluistelu@plu.fi viimeistään 17.1.2020. 
 

Ilmoittautumismaksut 

 

Sarja Osallistumismaksu 

Noviisit 45€ 

Juniorit  65€ 

Seniorit 65€ 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 10.01.2020 mennessä Seinäjoen Taitoluistelijat ry:n tilille  
FI80 1140 3000 4355 63.  
 
Merkitkää maksu Sarja/SeiTL lohkokilpailu/SEURA.  
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma –lomake 

 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet (Liite B) on toimitettava viimeistään 03.01.2020 klo 20:00 
mennessä osoitteeseen kilpailut@seinäjoentaitoluistelijat.fi. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 
 

Musiikki 

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 
musiikki.seitl@gmail.com 13.01.2020 mennessä.  
 
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_SUKUNIMI ETUNIMI_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun 
jälkeen.  
Musiikista on oltava mukana kilpailussa myös varakopio CD-levyllä. 

 

Elementtitestit 

 

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen yhteydessä 
liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella (Liite C).  
Testipassit luovutetaan ilmoittautumispisteeseen 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. 
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Arvonta 

Luistelujärjestys arvotaan 14.01.2020 klo 18 Jouppilanvuoren jäähallin kokoushuoneessa. Arvonta 
suoritetaan ISUCalcFS -tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random).  
 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman 
tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 
Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen SeiTL:n nettisivuilla www.seinajoentaitoluistelijat.fi 
 

Kilpailun verkkosivut 

 https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2019-2020/seniorit-juniorit-ja-
noviisit-2-/ 

 

Muuta huomioitavaa  

 

Oheis- ja lämmittelytiloina ovat juoksusuora jäähallin katsomon alla sekä tanssisali (tanssisalissa oltava 
ilman kenkiä tai sisäpelikengillä). 
 
SeiTL:n kioski palvelee jäähallin yläkahviossa.  
 
Järjestävä seura pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

Kilpailun johtaja  

 
Anna Maria Rauha 
kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi | p. +358 50 4698851 

 

 
 

Jakelu: HTL, JeS, KK, Koovee, PoriTa, RauTL, RTL, SalPa, SCT, SeiTL, STR, TapTL, TRT, UpTL, VLK, VAPS, Varala, VG-

62, STLL, arvioijat  

 

LIITTEET A: Ilmoittautumislomake 

B: Suunniteltu ohjelma-lomake  
C: Kilpailussa tarkistettavat elementit -lomake 
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