
 

 

 

 

 

 

 

 

KILPAILUKUTSU  12.9.2017 

 

 

Yksinluistelun ja jäätanssin SM-senioreiden ja -junioreiden sekä jäätanssin ja poikien SM-no-
viisien 1. valintakilpailu 
 

Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n taitoluistelujaosto KooKoo Jäätaiturit kutsuu STLL:n jäsen-

seurojen kilpailulisenssin tai -luvan kaudelle 2017 - 18 lunastaneita SM-senioreita, SM-junioreita, 

poikien sarjan SM-noviiseja sekä jäätanssin SM-senioreita, SM-junioreita ja SM-noviiseja 1. valin-

takilpailuun 14. - 15.10.2017 Kuusankosken jäähalliin. 

 

Aika  14. - 15.10.2017 
 

Paikka Kuusankosken jäähalli, Uimahallintie 12, 45700 Kuusankoski  

(navigaattorissa myös Kouvola). Halli on tavanomaista kylmempi ja  

verryttelytiloja on niukasti. Lisätilaa on varattu viereisestä urheiluta-

losta. 
 

Kilpailun kotisivut https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2017-2018/yl-jt-sm-

1-valintakilpailut/ 
 

Kilpailusarjat  Jäätanssi (JT) 

  SM-noviisit, kuviotanssit ja vapaatanssi 

  SM-juniorit, lyhyttanssi ja vapaatanssi 

  SM-seniorit, lyhyttanssi ja vapaatanssi 
 

  Yksinluistelu (YL) 

  SM-noviisit, pojat, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

SM-juniorit, tytöt, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

  SM-juniorit, pojat, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

  SM-seniorit, naiset, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

  SM-seniorit, miehet, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

 

Vapaaohjelmakilpailuun pääsee SM-juniorit-sarjassa 24 ja  
SM-seniorit-sarjassa 20 lyhytohjelman parhaiten sijoittunutta 
luistelijaa. 

Kilpailusäännöt Kilpailuissa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä ja  

ohjelmavaatimuksia kaudelle 2017–2018.  

 

Kentän koko  30 x 60 m 

 

Musiikkilaite  CD-soitin. Musiikki tulee toimittaa CD-levyllä kilpailupaikalle.  

https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2017-2018/yl-jt-sm-1-valintakilpailut/
https://www.kookoojaataiturit.fi/kilpailut/kausi-2017-2018/yl-jt-sm-1-valintakilpailut/


 

Alustava aikataulu 

Perjantai 13.10. klo 15.00–21.00 jäähän tutustuminen (kuvio/lyhyttanssi/lyhytohjelma) 
 JT: SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-seniorit 
 YL: SM-juniorit, tytöt  
 YL: SM-noviisit ja -juniorit, pojat 
 YL: SM-seniorit, miehet  
 YL: SM-seniorit, naiset  

 

Lauantai 14.10.  klo 9.00 – 21.00 kilpailut (kuviotanssi/lyhyttanssi/lyhytohjelma) 
JT: SM-sarjojen kuviotanssit (SM-noviisit) ja lyhyttanssi  
YL: SM-juniorit, tytöt  
JT: SM-sarjojen vapaatanssit 
YL: SM-noviisit ja -juniorit, pojat 
YL: SM-seniorit, miehet 
YL: SM-seniorit, naiset 
 

Sunnuntai 15.10. klo 9.00 – 18.00 kilpailut (vapaaohjelma) 
YL: SM-juniorit, tytöt 
YL: SM-noviisit ja -juniorit, pojat 
YL: SM-seniorit, miehet  
YL: SM-seniorit, naiset  
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. Noudatamme 

joustavaa aikataulua. Järjestäjä varaa oikeuden aikataulun muuttami-

seen. 
 

Jäähän tutustuminen Tarjoamme mahdollisuuden osallistua harjoituksiin, jotka ovat luon-

teeltaan jäähän tutustuminen. Jäähän tutustumisessa ei soiteta kilpai-

lumusiikkeja. Harjoituksiin osallistuminen maksaa 10 € / luistelija ja 

niihin tulee ilmoittautua sitovasti ilmoittautumisen yhteydessä. 

Jäähän tutustuminen järjestetään vain niihin ilmoittautuneille luisteli-

joille ja se laskutetaan tuomarikulujen yhteydessä. 

 

Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset oheisella ilmoittautumislomakkeella osoit-

teeseen kisat.kkjt@gmail.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä vii-

meistään sunnuntaina 1.10.2017.  

 

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi: 

 kilpailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika 

 seuran vakuutus luistelijoiden kilpailuluvan voimassaolosta 

 seuran vakuutus, että luistelijoilla on kilpailusarjaan ja/tai kilpai-

luun vaadittavat perus- ja elementtitestit suoritettu 

 ilmoittautumismaksun suorituspäivämäärä 

 seuran virallisen edustajan yhteystiedot 

 yhteystiedot (sähköpostiosoite), johon vahvistus sekä tuomarikulu-

lasku lähetetään 

 kilpailussa suoritettavat elementtitestit ilmoitetaan kilpailuil-

moittautumisen yhteydessä. Hyväksytysti suoritetut elementit 

merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen paikan päällä tai tarvit-

taessa postitetaan seuran yhteyshenkilölle kilpailun jälkeen (pa-

lautuskuori postimerkillä ja osoitteella varustettuna toimitettava 

testipassien mukana). 



 

 Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 

6.10.2017 mennessä. Ilmoittautumismaksu on tällöin kaksinkertai-

nen. 

 Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan. 
 

Arvonta Lyhytohjelman ja lyhyttanssin luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 

11.10.2017 klo 14.30 STLL:n toimistossa (Radiokatu 20, Helsinki) ISU-

tuloslaskentaohjelman satunnaisarvontatoiminnolla. Arvontatulos lisä-

tään STLL:n tulossivuille www.figureskatingresults.fi ja järjestävän seu-

ran sivuille www.kookoojaataiturit.fi 11.10. aikana. Ryhmäjaot vahvis-

tetaan STLL:n tulossivuilla perjantaina 13.10. klo 13.00 mennessä. 

Sunnuntain yksinluistelun vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytoh-

jelmatuloksen käänteinen järjestys. 
 

Kilpailumaksut Ilmoittautumismaksut maksetaan viimeistään 1.10.2017 
 

 SM-juniorit ja SM-seniorit: 80 € luistelija/pari 

 SM-noviisit: 65 € luistelija/pari 
 

  Saaja:  POKLI RY/KOOKOO JÄÄTAITURIT 

IBAN: FI45 5750 0120 1531 36 

BIC: OKOYFIHH 

viite: 55547 

 

Tuomarikulut veloitetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 

Ohjelmalomakkeet Ajantasaiset ohjelmalomakkeet toimitetaan osoitteeseen  

ohjelmat@stll.fi viimeistään sunnuntaina 8.10.2017. 

 

Declaration-lomakkeet Kotimaan declaration-lomakkeet on palautettava viimeistään kaksi 

viikkoa ennen kilpailun alkua STLL:n antamien ohjeiden mukaisesti.  

 

Tuomaristo STLL nimeää kilpailun tuomaristot ja tekniset henkilöt. Tuomaristo il-

moitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Ruokailu Kilpailupaikalla on kahvio, jossa ostettavissa suolaisia ja makeita koti-

leivonnaisia. Myynnissä on myös kotiruokaa sopuhintaan. 

 

Kilpailunjohtaja Helena Raski 

  helkku.raski@gmail.com ja kisat.kkjt@gmail.com 

  p. 044 587 6826 

 

Tervetuloa Kouvolaan! 

  KooKoo Jäätaiturit 

 
Jakelu EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, JoKa, JTL, JyTLS, KeLS, Koovee, KoTa, KuLS, KuTa, LRL, 

LTL, ML, OLK, PoriTa, RauTL, RTL, SaTu, STR, TapTL, TL, TRT, TTK, VTL, STLL, tuo-

marit ja tekniset 

 

Liitteet Ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

Elementtitesti-lomake 
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