
 
KILPAILUVAHVISTUS 10.9.2021 
 
 
 
 
SYYSPIRUETIT ISU-sarjojen aloituskilpailut 
17.-19.9.2021 
 
Joensuun Kataja ry: taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen luistelijoiden 
osallistumisen liitteen mukaisesti.  
 
Paikka Mehtimäen Jäähalli, Kisapolku 4, 80100 Joensuu 

Harjoitushalli 2 ja Harjoitushalli 1 
 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 

Perjantai HH2 Lauantai HH1 Lauantai HH2 Sunnuntai HH2 

Debytantit, tytöt ja 

pojat (ennen 

1.7.2009 synt.) 

14:00-16:25 

A-silmut, tytöt 

8:00-10:10 

Juniorit, tytöt LO 

8:00-12:05 

Juniorit, tytöt VO 

8:00-12:35 

SM-noviisit (1.7.2007 

ja jälk. synt.), tytöt ja 

pojat LO 

16:40-19:50 

Debytantit, tytöt 

(1.7.2009 ja jälk. synt.) 

10:25-12:35 

SM-noviisit (1.7.2007 

ja jälk. synt.), tytöt ja 

pojat VO 

12:30-16:00 

Sm-juniorit, tytöt ja 

pojat VO 

12:50-15:50 

SM-noviisit (ennen 

1.7.2007 synt.), tytöt 

LO 

19:10-21:10 

Noviisit (1.7.2008 ja 

jälk. synt.), tytöt 

13:00-15:00 

SM-noviisit (ennen 

1.7.2007 synt.), tytöt 

VO  

15:15-17:30 

Seniorit naiset, SM-

seniorit, naiset ja 

miehet VO 

15:50-17:20 

 Noviisit (ennen 

1.7.2008 synt.), tytöt ja 

pojat 

15:15-17:30 

SM-juniorit, tytöt ja 

pojat LO 

17:55-20:35 

 

  Seniorit naiset, SM-

seniorit, naiset ja 

miehet LO 

20:35-21:55 

 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan muutoin 
joustavaa aikataulua, mutta taukojen jälkeen aloitetaan aikataulun mukaisesti. 
 
Kilpailusarjat debytantit, noviisit ja SM-Noviisit on jaettu kahteen ryhmään iän mukaan.  
 
Huomioittehan, että testisuorituksia voi suorittaa kaikissa muissa sarjoissa paitsi A-Silmuissa. 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
 
Kentän koko Harjoitushalli 2: 28 X 60 metriä, Harjoitushalli 1: 26x56 metriä 
 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
 
Arvioijat Arvioijat löytyvät kilpailujen nettisivuilta 
 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. Tarkistattehan huolellisesti, että kaikki seuranne kilpailuun 

ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistalta. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti peruutuslomakkeella, joka 

löytyy kilpailusivuilta. 
 
 



Maksut Laskutamme ilmoittautumismaksut arvioijien kululaskun yhteydessä jälkikäteen. 
 
 
Arvonta Luistelujärjestys arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla 

(random) Maanantaina 13.9.2021. 
  

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 
Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaihin 16.09.2021 klo: 18:00 mennessä, ja julkaistaan 
välittömästi nettisivuilla. 
 

 
Tulossivut Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla tulosten valmistuttua. 
 
 
Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen 

Jäähallin ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen kilpailun alkua. Luistelijat huolehtivat että, 
heillä on mukana kilpailupaikalla ohjelmamusiikista myös varakopio cd-levyllä. Varalevy tulee 
olla helposti saatavilla jäänreunalla, varalevyjä ei kerätä. 
 
     

Lämmittelytilat Harjoitushalli 1 yläkerrasta löytyy peilisali. 
 
 
Yleisö  Halleissa on rajallisesti katsomotilaa. Tämän vuoksi toivomme, että minimoidaan yleisön 

oleskelu hallilla. Joten ehdotamme, että jokainen oleskelee katsomossa oman lapsen/tutun 
suoritusryhmän ajan. Jäähallilla palvelee kahvio Harjoitushalli 1 ylätasanteella. 

 
 
Palkintojenjako Palkintojen jakoa ei järjestetä. Palkinnot luovutetaan kunkin sarjan kolmelle parhaalle 

luistelijalle tulosten vahvistuttua sisäänkäyntiaulan palkintopisteeltä. 
 
  
Ruokailu Ruokailujärjestelyt kilpailijoille ja yleisölle: kilpailupaikalla palvelee kahvio. 

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille: kilpailupäivinä tarjotaan lämmin ruoka sekä 
kahvia/leipää. 

 
 
Kilpailun nettisivut 

http://www.katajataitoluistelu.fi/syyspiruetit-2021/ 
 
 

Kilpailun johtaja Miia Toivanen Tiina-Mari Tuomennoro 
040-5323622 050-5210055 
kilpailut.joka@gmail.com  

 
 
Jakelu Ilmoittautuneet seurat, arvioijat 
 
 
Liitteet Osallistujat 

Ohje korona-aikana osallistujille 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN JOENSUUHUN! 

http://www.katajataitoluistelu.fi/syyspiruetit-2021/

