
Yksinluistelun ja jäätanssin SM-seniorien ja SM-juniorien,  
yksinluistelun SM-noviisi poiken sekä jäätanssin ja pariluistelun  
SM-noviisien 2. valintakilpailu Turussa 14-15.11.2015  
 
 
 
 
Turun Riennon Taitoluistelu ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan 
lunastaneita yksinluistelun kilpailuoikeuden lunastaneita SM-noviisi poikia, SM-junioreita ja 
SM-senioreita, sekä jäätanssin SM-noviiseja, SM-junioreita ja SM-senioreita ja pariluistelun 
SM-noviiseja 2. valintakilpailuun 14-15.11.2015 Kupittaan jäähalliin Turkuun. 
 
 

Aika Lauantai 14. – sunnuntai 15.11.2015 

 

Paikka Kupittaan jäähalli, Hippoksentie 2, 20720 Turku 

 

Sarjat  
Jäätanssi (JT) 
SM-noviisit, kuviotanssit ryhmä 2 (rocker foxtrot ja starlight valssi) ja vapaatanssi 
SM-juniorit, lyhyttanssi ja vapaatanssi 
SM-seniorit, lyhyttanssi ja vapaatanssi 
 
Pariluistelu (PL) 
SM-noviisit, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
 
Yksinluistelu (YL) 
SM-seniorit, naiset, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
SM-seniorit, miehet, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
SM-juniorit, tytöt, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
SM-juniorit, pojat, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
SM-noviisit, pojat, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

 

Kilpailusäännöt 
Kilpailuissa noudatetaan STLL:nja ISU:n kauden 2015-2016 kilpailusääntöjä 

 

Alustava aikataulu 
Lauantai, kilpailu klo 9:30-22:00, kuviotanssit, lyhyttanssit ja lyhytohjelmat  
Sunnuntai, kilpailu klo 9:00-22:00, vapaatanssit ja vapaaohjelmat  

 
Järjestävä seura pidättää oikeuden muuttaa aikataulua. Erillisiä harjoituksia tai 
jäähän tutustumisia ei järjestetä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 

Kentänkoko 
 60x29 metriä 
 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 30.10.2015 klo 18 mennessä 
sähköpostilla sm-valinta@turunriennontaitoluistelu.fi  

mailto:sm-valinta@turunriennontaitoluistelu.fi


Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan/parin nimi, kilpailusarja, syntymäaika ja 
tieto kilpailulisenssin tai kilpailuluvan lunastuspäivästä.  

 Lisäksi tiedot suorittaako luistelija elementtitestiä ja mitä elementtejä hän 
suorittaa. Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun 
jälkeen paikan päällä. 

 Seuran virallisen edustajan yhteystiedot 

 Ilmoitattehan myös sähköpostiosoitteen, johon haluatte kilpailuvahvistuksen 
sekä laskutusosoitteen johon tuomarikululasku lähetetään. 

 Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 4.11.2015 
mennessä, jolloin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen 

 Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan 
 

Ilmoittautumismaksut 
75€ SM-juniorit ja SM-seniorit 
60€ SM-noviisit 
 
Ilmoittautumismaksut maksetaan TRT tillille FI07 2057 1800 0456 56 viimeistään 
1.11.2015 mennessä. Viestikenttään seuran nimi ja luistelijamäärä. Tuomarikulut 
laskutetaan erikseen kilpailun jälkeen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on lähetettävä viimeistään 
sunnuntaina 8.11.2015 osoitteeseen ohjelmat@stll.fi 
 

Declaration 
 

Kilpailun järjestäjä ja STLL muistuttavat kilpailuun osallistuvia luistelijoita siitä, että  
Declaration-lomakkeet tulee toimittaa STLL:lle viimeistään 7 päivää ennen 
ensimmäistä SM-sarjan kilpailuaan. 
http://www.stll.fi/@Bin/6228145/FI+Declaration+2015-2016+ohje.pdf  
 

Arvonta  
Jäätanssin SM-noviisien 2. valintakilpailussa esitettävät kuviotanssit arvotaan noin 
viikkoa ennen kilpailua. Arvonnan tuloksesta informoidaan kilpailuun 
ilmoittautuneita pareja. 
 

 Luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 11.11.2015 klo 14:00 STLL:n toimistossa 
tuloslaskentaohjelman satunnaisarvontatoiminnolla, ja julkaistaan sen jälkeen 
STLL:n tulossivulla www.figureskatingresults.fi sekä järjestävän seuran 
kilpailusivulla www.turunriennontaitoluistelu.fi/kilpailut/2-sm-valinta-trt/. Ryhmäjaot 
vahvistetaan ja julkaistaan STLL:n tulossivulla perjantaina 13.11. klo 15:30 
mennessä.  
 
Yksinluistelun sunnuntain vapaaohjelma luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä. Jäätanssin vapaatanssin luistelujärjestyksen arvonta 
suoritetaan lauantaina 14.11. heti kuviotanssin/lyhyttanssin tulosten selvittyä 
kilpailupaikalla Kupittaan jäähallissa. 
 
Vapaaohjelmien/vapaatanssien luistelujärjestys julkaistaan STLL:n tulossivulla 
www.figureskatingresults.fi lauantain 14.11. aikana. 
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Tuomaristo 
STLL:n nimeämä tuomaristo ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. 
 

Musiikkilaite 
CD-soitin. Kilpailumusiikki CD-R levylle, soitin ei soita CD-RW levyjä. 
 

Tiedustelut 
Sähköpostilla sm-valinta@turunriennontaitoluistelu.fi  

 
Tervetuloa Turkuun! 
 
Mika Saarinen Pia Nieminen 
Kilpailunjohtaja Kilpailusihteeri 
p. 0400 243 504 p. 0400 945 323 
 

Jakelu  STLL, Diskos, EsJt, ETK, EVT, HeiTa, HL, HSK, JoKa, JyTLS, JTL, KeLS, KeuPa, 

Koovee, KouJT, KuLS, KuTa, LRL, LrTL, LTL, ML, MTK, OLK, OTK, PoriTa, PTL, 
RauTL, SalPa, TapTL, TL, TRT, TTK 
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