
                           1 (3) 
 
                           KILPAILUKUTSU                       
                             SM-seniorien ja –juniorien (YL, PL) sekä SM-noviisien (JT) 2. vk 
 
                             14.10.2017 
 

 
 

 
Yksin- ja pariluistelun SM-seniorien ja –juniorien sekä SM-noviisien 
jäätanssin 2. valintakilpailu 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityneitä ja lisenssin tai kilpailuluvan kaudelle 
2017-2018 lunastaneista yksin- ja pariluistelijoita SM-seniorien, SM-juniorien sekä jäätanssin SM-noviiseja 2. 
valintakilpailuun 18.-19.11.2017 
 
Aika ja paikka  18.-19.11.2017, Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo 
 
Kilpailun nettisivut http://www.porvoontaitoluistelijat.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/kilpailut-2017-

2018/sm-seniorien-ja-juniorien-2-vali/ 
 
Kilpailusarjat   SM-juniorit, tytöt, lyhyt- ja vapaaohjelma 

SM-juniorit, pojat, lyhyt- ja vapaaohjelma 
SM-seniorit, naiset, lyhyt- ja vapaaohjelma 
SM-seniorit, miehet, lyhyt- ja vapaaohjelma 
SM-seniorit, pariluistelu, lyhyt- ja vapaaohjelma 
SM-noviisit, jäätanssi, kuvio- ja vapaatanssi 
 
Vapaaohjelmakilpailuun pääsee SM-juniorit -sarjassa lyhytohjelman 30 parhaiten 
sijoittunutta kilpailijaa ja SM-seniorit -sarjassa kaikki lyhytohjelmakilpailuun 
osallistuneet luistelijat. 

 
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kauden 2017-2018 sääntöjä ja 

ohjelmavaatimuksia. Kilpailussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää. 
 
Alustava aikataulu  Lauantai 18.11.2017 klo 9.30-18.00 
  SM-noviisit, jäätanssi, kuviotanssi 

SM-juniorit, tytöt, lyhytohjelma 
SM-juniorit, pojat, lyhytohjelma 
SM-seniorit, miehet, lyhytohjelma 
SM-seniorit, pariluistelu, lyhytohjelma 
SM-seniorit, naiset, lyhytohjelma 
 
Sunnuntai 19.11.2017 klo 9.30-18.00  
SM-noviisit, jäätanssi, vapaatanssi 
SM-juniorit, tytöt, vapaaohjelma 
SM-juniorit, pojat, vapaaohjelma 
SM-seniorit, miehet, vapaaohjelma 
SM-seniorit, pariluistelu, vapaaohjelma 
SM-seniorit, naiset, vapaaohjelma 

 
Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan 
vahvistuksen yhteydessä. 
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Jäähän tutustuminen Emme järjestä jäähän tutustumista. 
 
Musiikki Ohjelmamusiikit soitetaan tietokoneelta mp3-tiedostoina. Musiikit on 

toimitettava järjestävälle seuralle (kilpailut.ptl@gmail.com) etukäteen mp3-

muodossa, seuroittain koottuna viimeistään 3.11.2017. Musiikkitiedostot on 

nimettävä seuraavasti: luistelijan nimi_seura_lyhyt ja luistelijan 

nimi_seura_vapaa. Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki lisäksi 

toimittaa kilpailupaikalle ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R, ei CD-

RW), levyllä tulee olla merkittynä luistelijan nimi, seura sekä maininta lyhyt tai 

vapaa.  

Kentän koko  28 m x 58 m 
 
Ilmoittautuminen  Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2017 klo 20.00 osoitteeseen 

kilpailut.ptl@gmail.com. 
 
Ilmoittautumisessa on oltava  
- luistelijan nimi, seura, syntymäaika 
- seuran virallisen edustajan yhteystiedot 
- sähköpostiosoitteet kilpailuvahvistuksen ja laskun lähettämistä varten 
- ilmoittautumismaksun suorituspäivämäärä  
- kilpailussa suoritettavat elementtitestit (ilmoittautumislomake sekä erillinen 

lomake siinä pyydettyine tietoineen täytettynä) 
 
Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen 
paikan päällä tai tarvittaessa postitetaan seuran yhteyshenkilölle kilpailun jälkeen 
(palautuskuori postimerkillä ja osoitteella varustettuna toimitettava testipassien 
mukana). 

 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai 
kilpailulupa ja vakuutus ja että luistelija on suorittanut kilpailusarjaan vaadittavan 
perus- ja elementtitestin.  

 
Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan. Jälki-ilmoittautuminen 
sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 8.11.2017 klo 20.00 mennessä, jolloin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.  
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Arvonta  Lyhytohjelmien luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 15.11.2017 klo 14.30 

STLL:n toimistossa (Radiokatu 20, 00240 Helsinki) ISU-tuloslaskentaohjelman 
satunnaisarvontatoiminnolla. Arvontatulos lisätään STLL:n tulossivuille 
www.figureskatingresults.fi ja järjestävän seuran sivuille. Ryhmäjaot vahvistetaan 
STLL:n tulossivuilla perjantaina 17.11 klo 15.30 mennessä. Mahdolliset 
poisjäännit arvonnan jälkeen on ilmoitettava kirjallisesti järjestäjälle perjantaihin 
17.11. klo 10.30 mennessä osoitteeseen kilpailut.ptl@gmail.com. 

 
Vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytohjelmatuloksen käänteinen järjestys.  

 
 

Ilmoittautumismaksu  Ilmoittautumismaksut on suoritettava viimeistään 3.11.2017  

SM-juniorit ja SM-seniorit: 80 €/luistelija 
Saaja: Porvoon Taitoluistelijat ry 
IBAN: FI91 5358 0620 0789 61 
Viite: Seuran nimi ja teksti ”SM-sen/jun valintakilpailu” 
 
Tuomarikulut veloitetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Elementtilistat  Ajantasaiset ohjelmalomakkeet on lähetettävä sunnuntaihin 12.11.2017 

mennessä osoitteeseen: ohjelmat@stll.fi  
 
Tuomaristo STLL:n nimeämät tuomaristot ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. 
 
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. 

 
Majoitustarjous Liitteenä Hotelli Haikon kartanon majoitustarjous. 
 
Kilpailunjohtaja  Erja Lipiäinen, puh. 0400 872 806 
  kilpailut.ptl@gmail.com 
 

Tervetuloa Porvooseen!  
 

Jakelu  EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, JoKa, JTL, JyTLS, KeLS, Koovee, KoTa, KuLS, KuTa, LRL, LTL, 
ML, OLK, PoriTa, PTL, RauTL, RTL, SaTu, STR, TapTL, TL, TRT, TTK, VTL, STLL 

 
Liitteet   Ilmoittautumislomake  
  Ohjelmalomake 

Testin ilmoittautumislomake 
  Majoitustarjous 

mailto:kilpailut.ptl@gmail.com

