
   

 
   
Lahden Taitoluistelijat ry  KILPAILUKUTSU 
  25.10.2018 
 

 

Yksin- ja muodostelmaluistelun L3 1.lohkokilpailu 24.-25.11.2018, LAHTI 

Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019 
lunastaneita yksinluistelun kansallisten sarjojen (seniorit, juniorit ja noviisit) luistelijoita ja 
muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen (noviisit, minorit) joukkueita Lohkon 3 1. lohkokilpailuun sekä 
muodostelmaluistelun tulokkaita Lohkon 3 elementtitapahtumaan. 
 

Paikka Lahden jäähalli ISKU-Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI 
 
 
Aika ja alustava aikataulu 

Päivä ja kellonaika  Sarja 
La 24.11.2018 klo 09:00 YL Juniorit naiset lyhytohjelma 
La 24.11.2018 klo 14:15 YL Seniorit naiset lyhytohjelma 
La 24.11.2018 klo 16:00 ML Tulokkaat elementtitapahtuma 
La 24.11.2018 klo 18:05 ML Noviisit 
La 24.11.2018 klo 19:15 ML Minorit 
Su 25.11.2018 klo 09:00  YL Juniorit naiset vapaaohjelma 
Su 25.11.2018 klo 12:45 YL Seniorit naiset vapaaohjelma 
Su 25.11.2018 klo 14:00 YL Noviisit tytöt 

 
Kilpailussa/elementtitapahtumassa ei ole harjoituksia. Varaamme oikeuden aikataulun 
muuttamiseen.  

 

Kilpailusarjat  

 

 

 

 
 

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

Elementtitapahtuma 

 

 Joukkue valitsee 3 elementtiä seuraavista: 
 • PB, havaittava pivotus riittää pivottava blokki 
 • I, ei tarvitse tehdä pi:tä läpimeno 
 • TW tai W liikkuva mylly tai mylly 
 • L tai C rivi tai piiri 

Sarja LO/kesto VO/kesto 
Noviisit, tytöt  3min +- 10s 
Juniorit, naiset 2min 40s +- 10s 3min 30s +- 10s 
Seniorit, naiset 2min 40s +- 10s 3min 30s +- 10s 
Noviisit, ML  3min +- 10s 
Minorit,ML  3min +- 10s 

Sarja LO/kesto VO/kesto 
Tulokkaat  3min +- 10s 



   

 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.  

Kentän koko 58 x 28 

Arvionti  Käytössä on ISU-arviointi yksinluistelijoilla ja MUPI-arviointi muodostelmaluistelijoilla.  

Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 

Ilmoittautuminen  
 Ilmoittautumiset tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään 9.11.2018, klo 21.00 
 mennessä. Lomake lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: 
 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com   

 Otsikoksi:  
 YL ILMOITTAUTUMINEN/Seura 
 ML ILMOITTAUTUMINEN/Sarja/Seura/Joukkue 

 Yksinluistelijoiden 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  

Muodostelmaluistelujoukkueiden ilmoittautumisessa on mainittava:  
 seura  
 joukkueen nimi  
 kilpailusarja  
 valmentaja(t)  
 joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa  
 huoltaja(t)  
 luistelijoiden nimet  
 luistelijoiden syntymäajat  
 mahdollinen kuvaaja  
 mahdollinen bussinkuljettaja  
 sähköpostiosoite vahvistusta varten  
 sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten  

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja että 
yksinluistelussa sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit ovat suoritettu/voimassa.  

Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Mahdolliset 
peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com. 
Kilpailuvahvistuksen jälkeen ilmoitetuista peruutuksesta, josta ei toimiteta lääkärintodistusta, 
peritään osallistumismaksu ja tuomarikulut.  



   

 
 

Ilmoittautumismaksut 

 Sarja   Maksu 

  

 

Ilmoittautumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Lahden Taitoluistelijat 
ry:n tilille: FI66 4212 0010 1822 99 viimeistään maanantaina 9.11.2018 mennessä. 

Maksun viestikenttään merkitään: 
YL SEURA+SARJOITTAIN LUISTELIJAMÄÄRÄT 
ML SEURA+SARJA+JOUKKUE  

Arvioijien kulut laskutetaan kilpailujen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisessa 
mainitsemaanne osoitteeseen. 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään lauantaina 9.11.2018 
mennessä osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com  

Otsikoksi Suunniteltuohjelma/Sarja/Seura/Joukkue. Suunniteltu ohjelma –lomake on 
liitteenä. Lomakkeeseen on merkittävä myös valmentajan puhelinnumero. 

Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 9.11. mennessä 
osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA/JOUKKUE_SEURA_LO/VO. Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot 
pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti. Musiikista on oltava mukana myös varakopio.  

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

Yksinluistelun 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. 

Verryttely Joukkueille on varattu verryttelytilat, Urheilukeskuksen alueella, Isku-Areenan  
 välittömästä läheisyydestä. Tarkemmat tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  

 
Arvonta Kilpailun luistelujärjestys arvotaan järjestävän seuran toimesta LTL:n toimistossa  
 SOL Areenalla, Launeenkatu 7, 15100 Lahti. Arvonnan ajankohta ilmoitetaan 
 kilpailuvahvistuksessa. Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen 
 kilpailun Internetsivuilla: https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/1-lk-seniorit-
 juniorit-noviisit-/   
 
 
 

ML Tulokkaat, Noviisit, Minorit 100€ 
YL Juniorit, Seniorit 65€ 
YL Noviisit 35€ 



   

 
 
Käsiohjelma   

Kilpailuun ei tehdä painettua käsiohjelmaa. Nettiin tulevia joukkue-esittelyjä 
 varten pyydämme toimittamaan joukkueen valokuvan ja tiedot mahdollisimman  
 pian, viimeistään 9.11.2018 osoitteella mlkilpailut.ltl@gmail.com 

 Joukkueen kuva ja linkki joukkueen sivuille 
 
Majoitus  Majoitukset järjestetään itse. Kilpailujen nettisivuilta löytyy lisätietoa.  
 
Ruokailu Kilpailun yhteydessä luistelijoilla on mahdollisuus ruokailla lauantaina klo 13-18 jäähallin 
 Lämäri-ravintolassa hintaan 10€/hlö. Ruokailuvaraukset tehdään liitteenä olevaa  
 lomaketta käyttäen 9.11.2018 mennessä osoitteella: ruokailu.ltl@gmail.com  
 
Pääsyliput  Pääsylippu 5€ (alle 4v. ilmaiseksi). Pääsyliput myydään ovelta. 

Tulokset Tulokset ilmoitetaan LTL:n nettisivuilla https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-
 kilpailut/1-lk-seniorit-juniorit-noviisit-/  

 Kilpailun johtajat 

 Yksinluistelukilpailu:  
Leea Rauske-Kuoppala, puh. 040 049 7129 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 
 

 Muodostelmaluistelukilpailu:  
Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com 
Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com 

  

 Kilpailun sihteerit 
 Yksinluistelukilpailu: 
 Leena Sydänlammi, puh. 044 022 0868, kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 
 Hanna Vavuli, puh. 050 541 5255, kilpailuilmoittautmiset.ltl@gmail.com 
 
 Muodostelmaluistelukilpailu:  

Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi  
mlkilpailut.ltl@gmail.com  
 
 
Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Lahteen! 
 
Lahden Taitoluistelijat ry 
 

 
Liitteet Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelma -lomake 
 Ruokatilauslomake 
 
Jakelu STLL 

Seurat 
 
EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, KaTa, MTK, OTK, TTK, MerTa, HyTL, IceTeam, JTL, KeLS, 
KeMu, KTK, OLK, RoiTa, LoKv, LT, MJT, NTL, TL, VTL 


