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PRIIMA-PIRUETIT 
   

SM-senioreiden, SM-junioreiden, 
SM-noviisipoikien ja debytanttipoikien 2. valintakilpailu 

 
Joensuun Kataja ry:n taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
SM-senioreiden, SM-junioreiden, SM-noviisipoikien ja debytanttipoikien toiseen valintakilpailuun 
Joensuuhun 9.-10.11.2019. 
 
Paikka PKS Areena (Mehtimäen jäähalli), Kisapolku 4, 80100 Joensuu 
 
Aika ja alustava aikataulu 
  
 Aikataulu on myös liitteenä. 
 

   Päivä ja kellonaika               Sarja 
09.11.2019 10:00 SM-juniorit naiset Lyhytohjelma 

09.11.2019 14:10 Debytantit pojat Vapaaohjelma 

09.11.2019 14:28 SM-noviisit pojat Lyhytohjelma 

09.11.2019 15:05 SM-juniorit miehet Lyhytohjelma 

09.11.2019 16:10 SM-seniorit miehet Lyhytohjelma 

09.11.2019 16:22 SM-seniorit naiset Lyhytohjelma 

10.11.2019 09:15 SM-juniorit naiset Vapaaohjelma 

10.11.2019 14:00 SM-noviisit pojat Vapaaohjelma 

10.11.2019 14:43 SM-juniorit miehet Vapaaohjelma 

10.11.2019 15:50 SM-seniorit miehet Vapaaohjelma 

10.11.2019 16:05 SM-seniorit naiset Vapaaohjelma 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 
Kentän koko 29 m x 60 m. 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Lista arvioijista on kilpailusivulla katajataitoluistelu.fi. 
 
Osallistujat     Osallistujalista on liitteenä. Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 



 

Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 
SM-seniorit ja SM-juniorit 80 € 

SM-noviisit 65 € 

Debytantit 35 € 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava perjantaihin 1.11.2019 mennessä Joensuun 
Katajan taitoluistelujaoston tilille FI12 5770 0540 1902 01, jos ei ole jo maksettu. 
 
Merkitkää maksun viestiksi Syyspiruetit, valintakilpailu, seuran nimi 
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma 
-lomakkeet on toimitettava nimettyinä ”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne” 
mielellään ilmoittautumisen yhteydessä, mutta viimeistään perjantaina 1.11.2019 
klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com.  
 

Musiikki Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit 
sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com 1.11.2019 
mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne_LO/VO”. Musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on oltava mukana myös varakopio (CD). 

 
Elementtitestit Testiin ilmoitettujen luistelijoiden 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 Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla 

(random) Suomen Taitoluisteluliiton toimistossa ke 6.11.2019 klo 14.30. 
 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla ja 
Taitoluisteluliiton tulossivuilla. Mahdolliset poisjäännit on ilmoitettava 
mahdollisimman pian ja arvonnan jälkeen viimeistään perjantaina 8.11. klo 10.30 
mennessä. Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 8.11. klo 13.00 mennessä, 
jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa. 

 
Tulossivu http://www.figureskatingresults.fi/results/1920/YLSMJUNSEN2vk/index.htm 
 
Jäähalliin saapuminen / akkreditointi 
 

Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8.00 mennessä. Sisäänkäynti on Mehtimäen 
harjoitushallin ovista ja luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan infopisteessä ja 
jättävät akkreditoinnin yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn sekä 
testipassinsa, mikäli ovat ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa elementtitestejä. 
 

Pysäköinti Pysäköinti Mehtimäen jäähallin parkkipaikoille. Pysäköinti on maksuton. 
 



 

Lämmittelytilat Kilpahallin taka-aulassa / pääsisäänkäyntien luona sekä peilisalissa. Opastus 
jäähallilla. 

 
Palkintojenjako Palkintojenjako mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen Ärjy-luolassa. 
 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: kilpailupaikalla palvelee kahvio, josta voi ostaa 

makeaa sekä suolaista syötävää sekä kuumaa ja kylmää juotavaa. Kahviosta 
mahdollisesti ostettavissa myös lämmintä ruokaa. 

 
Ruokailujärjestelyt valmentajille: valmentajille tarjotaan molempina päivinä 
lämmin ateria. 
 

Majoitustarjous 
 
Majoituskiintiömme on sulkeutunut, mutta mikäli hotelleissa on tilaa, kannattaa 
käyttää varatessa koodia BTAITOLUISTELU. Varaukset tällä tarjouskoodilla 
Sokos Hotel Kimmeliin ja Vaakunaan osoitteesta www.sokoshotels.fi tai 
puhelimitse 0201234663. 

 
Livestream Sanomalehti Karjalainen streamaa sunnuntain suorituksia noin klo 14/15.00-

17.30 välisenä aikana. Esitetyistä ohjelmista on lähetettävä musiikkitiedot 
järjestäjälle (JoKa) viimeistään tiistaina 12.11.2019. Livestreamia voi seurata 
tilaajien lisäksi kuka tahansa 0,95 euron mikromaksun hinnalla. Kirjautuminen on 
helppoa ja nopeaa. 

 
Muuta huomioitavaa 
 

Joensuun Kataja järjestää samana viikonloppuna Priima-piruetit kutsukilpailun. 
 
Kilpailusivu www.katajataitoluistelu.fi 
 
Kilpailunjohtaja  
 

Hanna Silvennoinen 
kilpailut.joka@gmail.com 
050 587 5035 

 
Jakelu Ilmoittautuneet seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Aikataulu 

Osallistujat 
 
 

Tervetuloa Taitoluistelun SM 2021 –kilpailun näyttämölle Joensuuhun! 


