
 
 
Espoon Jäätaiturit ry    KILPAILUKUTSU 
   
      30.10.2014 
 
 
 
 
Yksinluistelun debytanttien ja noviisien I-lohkon ja jäätanssin noviisien ja 
junioreiden 1. valintakilpailu 30.11.2014, ESPOO 
 
Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita 
debytantti- ja noviisiluistelijoita sekä noviisi- ja juniorijäätanssijoita 1. valintakilpailuun Espoolahden 
jäähalliin sunnuntaina 30.11.2014.  
 
Aika  Sunnuntai 30.11.2014 
 
Paikka  Espoonlahden jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, Espoo 02360 
 
Kilpailusarjat Yksinluistelu (YL): 
  Debytantit tytöt, vapaaohjelma  

Noviisit tytöt, vapaaohjelma  
 
Jäätanssi (JT): 
Juniorit, kuviotanssi ja vapaatanssi 
Noviisit, kuviotanssi ja vapaatanssi 

 
 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2014–

2015. Yksiluistelussa käytetään ISU -arviointia ja jäätanssissa pistearviointia. 
 
 
Alustava aikataulu Lauantai 29.11.2014 
  klo 20.00 - 21.30 Harjoitukset (debytantit ja jäätanssi)   
 

Sunnuntai 30.11.2014 
 
  klo 07.00 - 08.30 Harjoitukset (noviisit) 
  klo 08.45 - 09.45 Jäätanssi, kuviotanssit 
  klo 10.00 - 14.00 Debytantit, tytöt 
  klo 14.15 - 15.00 Jäätanssi, vapaatanssi 
  klo 15.00 - 21.30 Noviisit, tytöt 
 
  Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttumiseen. 
 
  Harjoitukset kestävät 20 min/ n.10 luistelijaa eikä niissä soiteta  
  kilpailumusiikkeja. Harjoitus on luonteeltaan jäähän tutustuminen. Harjoitukset 
  järjestetään vain niille luistelijoille, jotka vahvistavat kilpailuun ilmoittautumisen 
  yhteydessä osallistuvansa harjoituksiin.  
 



Riippuen harjoituksiin osallistuvien luistelijoiden määrästä, lauantai-illan 
harjoitukset voivat siirtyä sunnuntaiaamuun jos aikataulu sen sallii.   

 
Musiikkilaite CD-soitin, ei RW levyjä. 
 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvota suoritetaan koneellisesti. Arvonnan ajankohta 

ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Arvontatulokset julkaistaan EsJt:n 
internetsivuilla arvonnan jälkeen http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/ 

   
 
Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 13.11.2014 mennessä osoitteeseen 

esjt@espoonjaataiturit.fi    
   
  Ilmoittautumisessa on oltava luistelijan nimi, seura, syntymäaika ja 
  lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä.  

 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai 
kilpailulupa ja vakuutus, ja että luistelija on suorittanut kilpailusarjaan 
vaadittavan perus- ja elementtitestin. 
 
Ilmoittautumisessa on myös selvitettävä osallistuuko luistelija jäähän 
tutustumiseen. Jäähän tutustuminen järjestetään vain niihin ilmoittautuneille 
luistelijoille. 
 
Pyydämme seuroja myös ilmoittamaan seuran virallisen edustajan 
yhteystiedot, ilmoittautumismaksun päivämäärän sekä sähköpostiosoitteet 
kilpailuvahvistuksen, luistelujärjestyksen ja tuomarilaskun lähettämistä varten. 
 
Lisäksi tiedot suorittaako luistelija elementtitestiä ja mitä elementtejä 
hän suorittaa. Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin 
kilpailun jälkeen paikan päällä.  
 
STLL:n info elementtitestisuorituksista STLL:n valintakilpailuissa löytyy 
kilpailun nettisivuilta http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/ 

 
 
Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu on 
  – yksinluistelu (debytantit ja noviisit) 30 EUR / luistelija 
  – jäätanssi (noviisit, juniorit) 30 EUR / pari 
   
  Ilmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä järjestävän 
  seuran tilille (tilillä viimeistään 14.11.2014): Espoon Jäätaiturit ry, 
  FI41 1350 3001 497534. Viestikenttään tulee kirjoittaa osallistuvan seuran 
  nimi. 
 
 Toivomme ilmoittautumisessa käytettävän liitteenä olevaa kaavaketta. 
 
 
Elementtilistat Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on palautettava mielellään 

ilmoittautumisen yhteydessä, tai viimeistään 20.11.2014 mennessä, 
osoitteeseen: esjt@espoonjaataiturit.fi  

 
 
Tuomarit   STLL on nimennyt kilpailun tuomaristot:  

 http://www.stll.fi/@Bin/5002635/YL+Nov+Deb+1vk+tuomaristot+250914+jakelu.pdf 
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Kilpailun johtaja Sanna Eklund, puh. 040 562 7361, s-posti:   
  sannamaija.eklund@gmail.com 
 
 
Majoittuminen Majoitustarjous liitteenä: 
 
  Sokos Hotelli Tapiola Garden Espoossa tarjoaa: 
  65 EUR 1hh / vrk 
  75 EUR 2hh / vrk 
  Varaukset 14.11. klo 20:00 asti, mainitkaa kiintiötunnus ”Espoon Jäätaiturit” 
  varausta tehdessä. Puhelin: 020 1234 600, Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
  http://www.sokoshotels.fi/hotellit/espoo/ 
  Varauskoodi netissä BESP141128  
   

 
Tervetuloa Espoonlahteen! 

 
 
 
 
 
Jakelu EsJt, EVT, HeiTa, HTK, HL, KaTa, KooVee, KTL, LRL, MJT, PoriTa, PTL, 

TapTL, TRT, TL, VG-62 
 Tuomarit ja Tekniset, STLL 
 
Liitteet  Ilmoittautumislomake 
  Majoitustarjous 

http://www.sokoshotels.fi/hotellit/espoo/

	30.10.2014

