
 
 
Espoon Jäätaiturit ry    KILPAILUKUTSU 
   
      17.9.2017 
 
 
 
Yksinluistelun SM-noviisien I ja II lohkon 1. valintakilpailu 28.-29.10.2017, 
ESPOO 
 
Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityneitä lisenssin tai kilpailuluvan 
lunastaneita ja vaadittujen perus- ja elementtitestien suorittaneita yksinluistelun SM-noviiseja Tapiolan 
harjoitusjäähallissa 28.-29.10.2017 pidettäviin SM-noviisien lohkojen 1 ja 2 ensimmäiseen 
valintakilpailuun.  
 
 
Aika 28.-29.10.2017 
 
Paikka Tapiolan harjoitusjäähalli, Tapiolan urheilupuisto (Metro Areenan 

yhteydessä), Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo 
 
Kilpailusarjat SM-noviisit, pojat 

SM-noviisit, tytöt, lohko 1 
SM-noviisit, tytöt, lohko 2 

 
Kaikissa sarjoissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma. Vapaaohjelmaan 
pääsee 28 parasta luistelijaa / lohko.  

 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2017–

2018.  
 
Kentän koko 27m x 58 m 
 
Kilpailun nettisivut https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/sm-noviisien-1-

valintakilpailu-2/ 
 
 
Alustava aikataulu Lauantain kilpailut ovat alustavasti klo 10-21.30 välillä ja sunnuntaina klo 9-

17.30 välillä. Molempina päivinä ensin kilpailee lohko 1 ja sitten lohko 2.  
  

 
Musiikkilaite Kilpailumusiikit soitetaan tietokoneelta sähköisenä mp3-tiedostona. 

Kilpailumusiikki on toimitettava järjestävälle seuralle etukäteen viimeistään 
13.10.2017 mp3-tiedostona, joka on nimetty seuraavasti: Luistelijan 
nimi_Seura_Lyhyt / Luistelijan nimi_Seura_Vapaa. Musiikkitiedostot 
pyydetään toimittamaan kootusti seuroilta osoitteeseen 
kilpailut.esjt@gmail.com. Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki 
toimittaa kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R). 
CD-levyllä tulee olla merkittynä vähintään luistelijan nimi, seura sekä 
maininta Lyhyt tai Vapaa. 
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Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 13.10.2017 klo 18:00 
mennessä sähköpostilla osoitteeseen kilpailut.esjt@gmail.com.  
   
Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi, kilpailusarja, syntymäaika 
ja tieto kilpailulisenssin tai kilpailuluvan lunastuspäivästä. 
• Lisäksi tiedot suorittaako luistelija elementtitestiä ja mitä elementtejä hän 

suorittaa (erillinen lomake). Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään 
testipasseihin kilpailun jälkeen paikan päällä. 

• Seuran virallisen edustajan yhteystiedot 
• Ilmoitattehan myös sähköpostiosoitteen, johon haluatte 

kilpailuvahvistuksen, sekä laskutusosoitteen johon 
ilmoittautumismaksu ja tuomarikululasku lähetetään. 

• Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 17.10.2017 klo 
18:00 mennessä, jolloin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen 

• Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan 
 
Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu on 65 €/ luistelija. Espoon Jäätaiturit laskuttaa 

ilmoittautumismaksun ilmoittavalta seuralta, kun ilmoittautuminen on 
vastaanotettu, viimeistään 13.10.2017. Varmistathan, että 
ilmoittautumiseen on merkitty sähköpostiosoite, johon lasku voidaan 
toimittaa. Ilmoittautumismaksu erääntyy 7pv ilmoittautumisesta, viimeistään 
20.10.2017. Tuomarikulut laskutetaan erikseen kilpailun jälkeen. 

  
 
Suunniteltu ohjelma- lomake 
 Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on lähetettävä 

viimeistään sunnuntaina 22.10.2017 osoitteeseen ohjelmat@stll.fi 
 
 
Declaration Kilpailun järjestäjä ja STLL muistuttavat kilpailuun osallistuvia luistelijoita 

siitä, että sitoumuslomake (Declaration) tulee toimittaa STLL:lle viimeistään 
2 viikkoa ennen luistelijan kauden ensimmäistä SM-sarjan kilpailua. 
https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/kilpailulomakkeet/kotimaan-
kilpailulomakkeet/ 

 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 25.10.2017 klo 14:00 STLL:n 

toimistossa tuloslaskentaohjelman satunnaisarvontatoiminnolla, ja 
julkaistaan sen jälkeen STLL:n tulossivulla www.figureskatingresults.fi  
sekä järjestävän seuran kilpailusivulla 
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/sm-noviisien-1-
valintakilpailu-2/. Ryhmäjaot vahvistetaan ja julkaistaan STLL:n tulossivulla 
perjantaina 27.10.2017 klo 15:30 mennessä. 

 
Yksinluistelun sunnuntain vapaaohjelma luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä.  

 
Tuomarit  STLL:n nimeämä tuomaristo ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. 
  
 
Kilpailunjohtaja Sanna Eklund, puh. 040 562 7361, sähköposti: 

sannamaija.eklund@gmail.com tai kilpailut.esjt@gmail.com 
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Majoittuminen Majoitustarjous liitteenä. 
 
 Original Sokos Hotelli Tapiola Garden Espoossa tarjoaa: 
 70 EUR / 1hh standard 
 90 EUR / 2hh standard 
 110 EUR / 2hh standard lisävuoteella 
   

Varaukset 13.10.2017 klo 20:00 asti, mainitkaa kiintiötunnus ”ESJT2017” 
varausta tehdessä.   
 
Puhelin: 020 1234 600, Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi  

  
   
  Tervetuloa Espooseen! 
 
 
 
 
 
Jakelu Lohko 1: EsJt, EVT, HTK, JTL, JyTLS, KaTa, KeLS, Koovee, KuLS, 

LeTal, LrTL, MJT, ML, OLK, TL, TTK, tuomarit, tekniset, STLL 
 
Lohko 2: ETK, HL, HSK, JoKa, KK, KoTa, KTL, KuTa, LTL, NTL, PoriTa, 
PTL, RoiTa, RTL, SaTu, SeiTL, STR, TapTL, TRT, Uplakers, VTL, 
tuomarit, tekniset, STLL 
 

Liitteet  Ilmoittautumislomake 
  Suunniteltu ohjelma- lomake 
  Kilpailussa tarkistettavat elementtitasot- lomake 
  Majoitustarjous 
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