
      
 

KILPAILUKUTSU    24.11.2015 
 

YL Noviisien ja Debytanttien I:n lohkon 2. valintakilpailuun 

 
Salon Palloilijat ry:n taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita yksin-

luistelun lohkon 1 noviiseja ja debytantteja 24.1.2016 pidettävään 2. valintakilpailuun.  

 

Aika  Sunnuntai 24.1.2016 

 

Paikka  Salon jäähalli, Tahkonkatu 2, 24100 Salo. 

  Kentän koko 30 x 60 m 

     

Kilpailusarjat Yksinluistelu (YL), vain vapaaohjelma 

 noviisitytöt 

 debytanttitytöt  
  

Kilpailu alkaa debytanttien kilpailulla klo 8.00. Alustava aikataulu julkaistaan sarjojen 

ilmoittautumismäärän selvittyä. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttami-

seen. Harjoituksia tai jäähän tutustumista ei järjestetä. 

 

Kilpailusäännöt Luisteluaika 3 min +/- 10 s. Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 

2015-2016. Ohjelmien vaatimukset STLL:n sääntökirjan 23 asianomaisia sarjoja koske-

vien vaatimusten mukaisesti. 

 

Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset oheiselle ilmoittautumislomakkeella sähköpostitse  

kilpailut.salpataitoluistelu@gmail.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 

6.1.2016 klo 18.00 mennessä. Ilmoittautumisessa on oltava seuraavat tiedot: 

 kilpailijan nimi ja syntymäaika 

 lisenssin/kilpailuluvan maksupäivä 

 seuran virallisen edustajan yhteystiedot 

 maininta siitä, että kilpailija on suorittanut kilpailusarjaan vaadittavan perus- ja ele-

menttitestin 

 seuran yhteystiedot, johon kilpailuvahvistus sekä ilmoittautumis- ja tuomarilasku lä-

hetetään 

 kilpailussa suoritettavat elementtitestit (erillinen lomake) 

 

Hyväksyttävästi suoritetut testisuoritukset merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen 

paikan päällä. 

 

Ohjelmalomake Tarkistettu ja voimassa oleva suunniteltu ohjelmalomake on toimitettava ilmoittautumi-

sen yhteydessä osoitteeseen kilpailut.salpataitoluistelu@gmail.com 

 

  

Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu on molemmissa sarjoissa 30 €/luistelija. Tuomarikulut laskutetaan 

erikseen. 

 

 Ilmoittautumismaksu maksetaan viimeistään  6.1.2016 SalPa taitoluistelun tilille FI48 

4327 2120 0006 11. Viestiksi maksuun YLVALINTA ja seuran nimen lyhenne. 

 

Arvonta Arvonta suoritetaan tiistaina 19.1.2016 klo 15.30 Salon jäähallin kahviossa. Arvonnassa 

käytetään tuloslaskentakoneen satunnaisarvonta-toimintoa. Luistelujärjestys julkaistaan 

SalPa taitoluistelu nettisivuilla saman illan aikana. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä erik-

seen seuroille. 

 

mailto:kilpailut.salpataitoluistelu@gmail.com
mailto:kilpailut.salpataitoluistelu@gmail.com


Musiikkilaite  CD-soitin (ei rewritable-levyjä) 

 

Tuomaristo Kilpailun tuomariston ja teknisen tuomariston nimittää STLL. Tuomaristo ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksen yhteydessä ja nettisivuilla. 

 

Ruokailu Järjestettyä ruokailua ei ole. Jäähallissa on kahvio ja Salon keskustaan on matkaa n 2 

km. 

 

Majoittuminen Huonekiintiö voimassa Sokos Hotelli Rikalassa 8.1.2016 asti. 

  1-hengen huone hinta 65 €  

 2-hengen huoneen hinta 80 € 

 

Tulokset Kilpailun tulokset nähtävillä tulosten selvittyä SalPa taitoluistelun nettisivuilla. Protokol-

laa ei toimiteta postitse eikä sähköpostitse. 

  

Kilpailun johtaja Mika Puusa, p. 050-68 898 

 

 

Tiedustelut kilpailuvastaava Niina Valkonen, p.0400-516918, kilpalut.salpataitoluistelu@gmail.com 

 

Huomioitavaa Salon jäähalli on kylmä 

 

  TERVETULOA SALOON! 

 

Jakelu EVT, HaTal, HTK, HyTL, KouJT, KTL, LTL, LrTl, OTK, PoriTa, RauTl, SalPa, SCT, 

TapTl, TTK, TL, VG-62, STLL 

 

  

Liitteet ilmoittautumislomake, suunniteltu ohjelmalomake, testi-ilmoittautumislomake 
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