
    
 
 

KILPAILUKUTSU 
16.10.2018 
 
YL ja JT SM-senioreiden ja -junioreiden sekä jäätanssin ja poikien SM-noviisien 
2.valintakilpailu 17.-18.11.2018, Myyrmäki, Vantaa 
 
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019 lunastaneita 
yksinluistelun ja jäätanssin SM-senioreita ja -junioreita sekä jäätanssin ja poikien SM-noviiseja valintakilpailuun. 
 
Paikka Myyrmäen jäähalli. Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa  
 
Aika ja alustava aikataulu 
 

17.11.2018 klo 09:30 JT SM-noviisit kuviotanssi 1 

17.11.2018 klo 09:45 JT SM-juniorit rytmitanssi 

17.11.2018 klo 10:00 JT SM-noviisit kuviotanssi 2  

17.11.2918 klo 10:15 JT SM-seniorit rytmitanssi 

17.11.2018 klo 10:30 SM-juniorit, tytöt lyhytohjelma 

17.11.2018 klo 14:30 SM-noviisit, pojat lyhytohjelma 

17.11.2018 klo 15:00 SM-juniorit, pojat lyhytohjelma 

17.11.2018 klo 15:30 SM-seniorit, miehet lyhytohjelma 

17.11.2018 klo 16:00 SM-seniorit, naiset lyhytohjelma 

17.11.2018 klo 17:30 JT SM-noviisit vapaatanssi 

17.11.2018 klo 18:00 JT SM-juniorit vapaatanssi 

17.11.2918 klo 18:15 JT SM-seniorit vapaatanssi 

 
 

18.11.2018 klo 09:30 SM-juniorit, tytöt vapaaohjelma 

18.11.2018 klo 13:30 SM-noviisit, pojat vapaaohjelma 

18.11.2018 klo 14:30 SM-juniorit, pojat vapaaohjelma 

18.11.2018 klo 15:00 SM-seniorit, miehet vapaaohjelma 

18.11.2018 klo 15:30 SM-seniorit, naiset vapaaohjelma 

 
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailusarjat sarja LO/RT kesto/kerroin VO/VT kesto/kerroin 

SM-juniorit, tytöt 2min 40S+/- 10s / 0,8 3min 30s +/-10s /1,6 

SM-juniorit, pojat 2min 40s +/- 10s / 1,0 3min 30s +/-10s /2,0 

SM-noviisit, pojat 2min 20s +/- 10s / 0,8 3min 10s +/-10s /1,6 

SM-seniorit, miehet 2min 40s +/- 10s / 1,0 4min+/-10s / 2,0 

SM-seniorit, naiset 2min 40s +/- 10s / 0,8 4min+/-10s / 1,6 

JT SM-seniorit 2 min 50 s +-10s 4 min +-10 s 

JT SM-juniorit 2 min 50 s +/-10 s / 0,8 3min 30 s +/-10s/1,2 

JT SM-noviisit /1,0 3min +/-10 s /1,0 

 
 
Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsee lyhytohjelman 30 parasta 
luistelijaa. 

 
 



Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019 
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

 
Kentän koko 29m x 59m 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 01.11.2018 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen evt.smvalinta2@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

 seura 

 kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

 kilpailusarja 

 syntymäaika 

 seuran edustaja kilpailupaikalla 

 Pyydämme täyttämään testilomakkeen ja palauttamaan sen ilmoittautumisen 
yhteydessä, mikäli luistelija suorittaa elementtejä. Mikäli luistelija suorittaa 
kilpailussa elementtejä, tulee hänen ilmoittaa kauden 2017/2018 Sportti-ID edellä 
mainitulla lomakkeella. 

 sähköpostiosoite vahvistusta varten 

 sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten (ei IC) 
 

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

 
Jäähän tutustuminen 
Pyydämme ilmoittamaan myös luistelijoittain sitovasti, haluavatko he osallistua jäähän 
tutustumiseen, joka järjestetään perjantaina 15.11.2018 noin klo 16:00-18:00. Tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti 5.11.2018 klo 20.00 mennessä. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 

 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

SM-seniorit 80e 

SM-juniorit 80e 

SM-noviisit 65e 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 09.11.2018 mennessä Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 
tilille FI76 4055 0010 0893 20 
 
Merkitkää maksu SM-valinta/SEURA. 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 05.11.2018 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen evt.smvalinta2@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja 
päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit ilmoittautumisen yhteydessä (viimeistään 

05.11.2018) sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen evt.smvalinta2@gmail.com. Tiedostot 
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO. Yksinluistelijoiden 
musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti. Lisäksi musiikit toimitetaan CD-
levyllä (ei RW) kilpailupaikalle kilpailupäivänä. Musiikista on oltava mukana myös varakopio. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

 

mailto:evt.smvalinta2@gmail.com


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. 

 
Arvonta Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) tiistaina 

13.11.2018 klo 16:00. 
 

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 

Ruokailu Jäähallin kahviossa on tarjolla keittolounas molempina kilpailupäivinä klo 11.00-14.00. 
Keittolounaan hinta on 5 euroa. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisten ruokailijoiden määrän 
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu paikan päällä kahviossa ennakkotilausten mukaisesti. 

                               
                              Valmentajille ja arvioijille järjestetään ruokailu kilpailupäivinä. 
 
Pääsyliput Tapahtuma on yleisölle maksuton 

Jäähallin alueella ilmainen pysäköinti 4 tuntia kiekolla. 
 

 
Kilpailun sivut https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2018-2019/sm-seniorit-sm-juniorit-jt-ja-sm/ 

 
Järjestävä seura kuvaa tapahtumaa ja julkaisee kuvia luistelijoista omilla nettikanavillaan. 
Mikäli ette halua yksittäisen luistelijan/henkilön kohdalla näin toimittavan, pyydämme 
ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen kilpailun johtajalle tai sihteerille. 

  
 

Kilpailun johtaja   Elina Virokannas 
 evt.smvalinta2@gmail.com 
 040-5329675 
 
Kilpailun sihteeri Sanna Sihvonen 
 evt.smvalinta2@gmail.com 
 050-5405777 
 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake 
(Majoitustarjous) 
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