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MUODOSTELMALUISTELUN SM-JUNIOREIDEN 3. VALINTAKILPAILU 10.-11.2.2018 
 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT) ja Helsingfors Skridskoklubb rf (HSK) kutsuvat season best- pistemäärän 
perusteella paikkansa saavuttaneet STLL:n jäsenseurojen  SM-juniorijoukkueet 3. valintakilpailuun. 
 
Paikka  Tikkurilan Trio-Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa   

    
Aika ja alustava   
aikataulu   
  10.-11.2.2018  
   
 
   
  
 
 
 
 
 
    
  Kilpailun yhteydessä järjestetään ML minoreiden ja YL debytanttien ja noviisipoikien 2.   
  valintakilpailu sekä ML SM-noviisien, kansallisten junioreiden sekä kansallisten senioreiden  
  kutsukilpailut. 
   
  Yksityiskohtainen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävät seurat pidättävät 
  oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
  EVT järjestää kilpailun lyhytohjelmaosuuden ja HSK vapaaohjelmaosuuden. 
 
Kilpailusarja SM-juniorit 
 
  Ohjelman kesto 

• Lyhytohjelma enintään 2 min 50 sek 
• Vapaaohjelma 4 min +/- 10 sek 

 
Säännöt ja arviointi  
  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2017-18 ja käytetään   
  ISU-arviointijärjestelmää. 
 
Tuomaristo STLL on nimennyt kilpailun tuomariston ja se ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen  
  Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse viimeistään 04.02.2018 osoitteeseen    
  monamervasto.hsk@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
  Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 
• joukkueen nimi 
• sarja 
• valmentajat 
• joukkueenjohtaja (1) sekä hänen puhelinnumeronsa kilpailun aikana 
• huoltajat (max 3, mukaan lukien kuvaaja) 
• mahdollinen bussikuljettaja 

Lauantai 10.2.2018  
Klo 11:00 ML SM-juniorit LO harjoitus 
Klo 18:06 ML SM-juniorit LO kilpailu 
Sunnuntai 11.2.2018  
Klo 11.30 ML SM-juniorit VO harjoitus 
Klo 18.45 ML SM-juniorit VO kilpailu 

KILPAILUKUTSU 30.1.2018 
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• luistelijoiden nimet 
• luistelijoiden syntymäajat  
• osallistuuko joukkue harjoituksiin  

   
  Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 
 
  SM-juniorit 220 €/joukkue 
 
  Ilmoittautumismaksu maksetaan 04.02.2018 mennessä Helsingfors Skridskoklubb tilille   
  FI19 2279 1800 0058 50, BIC: NDEAFIHH 
  Merkitkää maksu SM-JUNIORIT 3. VK/JOUKKUE  
 
  Tuomarikulut laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. 
 
Suunniteltu ohjelma –lomake 
  Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet toimitetaan viimeistään 04.02.2018 osoitteeseen   
  monamervasto.hsk@gmail.com 
 
Kilpailumusiikit  
  Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Musiikit pyydetään toimittamaan   
  viimeistään 04.02.2018 osoitteeseen monamervasto.hsk@gmail.com nimettynä    
  SARJA_JOUKKUE_LYHYT/VAPAA. 
  
  Varasoittimena on CD-soitin. CD (CD-R –tyyppinen levy) toimitetaan akkreditoinnin yhteydessä  
  kilpailutoimistoon. CD-levyyn on merkittävä joukkue, seura, sarja sekä musiikin kesto.   
  Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. 
   
ML käsiohjelma  

Joukkueiden kuvat sekä linkki joukkueen kotisivulle julkaistaan kilpailun nettisivuilla. Pyydämme 
lähettämään joukkuekuvan ilmoittautumisen yhteydessä. Varsinaista painettua käsiohjelmaa ei 
tehdä.  

 
Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan koneellisesti ISU-tuloslaskentajärjestelmää käyttäen  
  järjestävän seuran toimesta 05.02.2018 klo 18:00. Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen 
  kilpailun nettisivuilla.  
 
  Kilpailuvahvistus lähetetään arvonnan jälkeen. 
 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus varata ruokailu Hotelli Tikkurilasta.     
  Lisäohjeita ruokailun varaamiseen löytyy kilpailun nettisivuilta. Valmentajille ja tuomareille on  
  järjestetty ruokailumahdollisuus Trio-Areenalla järjestävän seuran tarjoamana. 
 
Pääsyliput Katsomossa on numeroimattomat paikat. Pääsylippuja on saatavissa vain Trio-Areenan   
  lipunmyynnistä hallin pääovien luona. Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen kilpailun alkua, jolloin  
  myös hallin ovet aukeavat yleisölle. Maksuvälineenä käy käteinen ja pankkikortti (ei lauantaina). 
  Pääsylippujen hinnat: 

• Aikuiset: 8€ 
• Eläkeläiset, opiskelijat ja lapset 4-16 –vuotta: 5€ 

 
Kilpailun johtajat  
   
  Mona Mervasto (HSK)    Annariitta Virta (EVT) 
  monamervasto.hsk@gmail.com   evt.annariitta@gmail.com 
  P. 040 5482809     P. 0400 724704    
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TERVETULOA! 
 

Helsingfors Skridskoklubb rf. 
 

https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-2017-2018/ml-sm-juniorit-3-valintakilpailu/ 
 

http://www.hsk.fi/kilpailut/kausi-2017-2018/ml-sm-juniorit-3-valintakilpailu/ 
 

 
 
 
Jakelu  HSK, HL, HTK, Kaari, TapTL, STLL, Arvioijat 
 
Liitteet  Ilmoittautumislomake 
  Suunniteltu ohjelma –lomake 
 




