
  KILPAILUVAHVISTUS  
 
  19.10.2022 
 
 
SM - Noviisien ja Debytanttien 3. lohkon 1. lohkokilpailu 
 
UpTL kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun Debytanttien ja SM-Noviisien  
3. lohkon 1. lohkokilpailuun. 
 
Paikka Nokian Jäähalli, Hinttalankatu 6 37100 Nokia  
        https://nokianjaahalli.fi/ 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 
 Päivä ja kellonaika            Sarja 

Lauantai 29.10.   klo 10.00–15.20 Debytantit (VO) 

Lauantai 29.10.    klo 15.21–17.51 SM-Noviisit (LO) 

Sunnuntai 30.10. klo 9.00–11.55 SM-Noviisit (VO) 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
 
Kentän koko 27,50 m x 58m 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat Kilpailuun nimetyt arvioijat löytyvät tulossivulta 
 
Osallistujat Osallistujalista kilpailuvahvistuksen liitteenä 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut  

Sarja Maksu 
Debytantit  35 € 
SM-Noviisit  65 € 

 
 
Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin 
viipymättä. Tehdyistä muutoksista tulee myös ilmoittaa erikseen osoitteeseen 
kilpailut@uplakers.fi 

Musiikki Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 
viipymättä.  
Luistelijalla on oltava mukana varakopio musiikista USB-muistitikulla jään laidalla. 
 

Elementtitestit Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija kaudelle 2022-2023 / 2023-
2024. Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun 
jälkeen.  

 Mikäli ette ole vielä toimittaneet testi ilmoittautumislomaketta, on se toimitettava 
viipymättä osoitteeseen kilpailut@uplakers.fi. 

 
Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran edustaja(t) 

Taikkarin kautta toimihenkilönä.  
 



Arvonta 
 Paikka ja aika 

 
Arvonta suoritetaan FSM-
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Teamsin välityksellä yhteys arvontaan 26.10.2022 klo 20 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla 
 
Jako verryttelyryhmiin julkaistaan 28.10.2022 klo 12.30 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa 
enää muuttaa. 
 
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  

 
Tulossivut Linkki tulossivuille: http://tsalonen.net/isucalc/YL1LK3L2223/ 
 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 29.10. klo 9. Luistelijat akkreditoituvat tullessaan 
jäähallin aulassa sijaitsevalla ilmoittautumispisteellä. Luistelijat ohjataan ilmoittautumispisteellä 
pukutiloihin sekä lämmittelytiloihin.  
 
 

Pysäköinti Pysäköinti tapahtuu jäähallin parkkipaikoilla.  
 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varatut tilat ohjeistetaan luistelijalle ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Palkintojenjako Palkintojenjako pidetään tulosten vahvistuttua kunkin sarjan kilpailun jälkeen.  

Sarjan 3 parasta palkitaan.  
  
Ruokailu Arvioijille ja valmentajille on järjestetty ruokailu. Valmentajat saavat ohjeistuksen ruokailuun 

liittyen kilpailun ilmoittautumispisteeltä. 
 
Kilpailun nettisivut 

SM-Noviisien ja Debytanttien 3. lohkon 1.lohkokilpailu 
 
Kilpailun johtaja Minna Häkkinen 

kilpailut@uplakers.fi 
p. 050 3737 846 
 

 
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 

 
   TERVETULOA KILPAILEMAAN! 


