
 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat  

  

KILPAILUKUTSU   18.1.2020 

 

NOVIISIEN ALUEMESTARUUSKILPAILU 15.2.2020 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai 

kilpailuluvan lunastaneita luistelijoita Noviien aluemestaruukilpailuun, Myyrmäen jäähalliin 

15.2.2020. 

Kilpailupaikka: Myyrmäen jäähalli, M1. (koko 59,30 x 28,70 m) 

Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa 

Kilpailusarjat ja maksut:  

 

Noviisit, tytöt VO ISU-arviointi 45 € 

Noviisit, pojat VO ISU-arviointi 45€ 

 

 

Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2019-2020 sekä STLL:n 

alueiden laatimia noviisien valtakunnallisten finaalien sääntöjä kaudelle 

2019-2020.  

Osallistuakseen tähän SB-pistekilpailuun luistelijan ei ole tarvinnut 

suorittaa STLL:n testijärjestelmän perus- eikä elementtitestejä. 

SB-pisteet valtakunnallista rankingia varten merkitään kuitenkin vain 

niille luistelijoille, jotka ovat läpäisseet PT2 ja ET2 ennen 

SB-pistekilpailun suoritusta. Tieto kilpailuun ilmoitettavien luistelijan 

testisuorituksista merkitään ilmoittautumislomakkeelle luistelijoita 

ilmoittavan seuran toimesta 

 

Kilpailun nettisivut

https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2019-2020/noviisit-a

luemestaruuskisa-ja-3-/ 



 

 

Ilmoittautuminen  

Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostilla 1.2.2020 

mennessä osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com.  

 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 

- Seura 

- luistelijan nimi ja syntymäaika 

- kilpailusarja 

- lisenssi 

- tieto luistelijan testisuorituksista 

- seuran edustaja kilpailupaikalla 

- sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus ja tuomarilasku 

lähetetään. 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit 

ovat voimassa ja perus- ja elementtitestien suoritukset on ilmoitettu 

totuudenmukaisesti kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. 

Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus, osallistujalista ja alustava aikataulu julkaistaan 

kilpailun nettisivuilla viikolla 6. 

Suunniteltu ohjelma-lomake 

Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun ilmoitettujen luistelijoiden 

suunniteltu ohjelma- lomakkeen 7.2.2020 mennessä osoitteeseen 

evt.yksinluistelu@gmail.com 

Musiikki Ohjelmamusiikit soitetaan CD-levyltä (tyyppiä CD-R, CD-RW tai DVD 

eivät kelpaa). Kilpailijoilla tulee olla mukana myös varalevy. 

 

Arvonta Järjestävä seura suorittaa luistelujärjestyksen arvonnan 10.2.2020, 

arvonnan tulos julkaistaan kilpailun nettisivulla viimeistään 11.2.2020. 

Peruutukset Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

evt.yksinluistelu@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista 

peruutuksista tulee esittää lääkärintodistus 23.2.2020 mennessä, jotta 

ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. 

Maksut Osallistujilta peritään osallistumismaksut, sekä tuomarikulut. 

Osallistumismaksut laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä. 
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Alustava aikataulu Lauantai 15.2.2019 klo 10.30-16 välisenä aikana. 

Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin. 

Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua,joten pyydämme 

luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.  

Tuomaristo Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 

Tulokset Palkintojenjako on heti tulosten selvittyä. Tulokset julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla. 

 

Tiedustelut Sähköpostilla osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com  

 

Liitteet Ilmoittautumislomake 

 

  

Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle! 

 

Kilpailunjohtaja Laura Loman ja Petra Fäldt 

evt.yksinluistelu@gmail.com 

 

 

Jakelu EsJt, EVT, ETK, HL, HSK, HTK, KaTa, MTK, OTK, TTK 
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