
SM-noviisien lohkojen I ja II 1. valintakilpailut
31.10. – 1.11.2015 Tampereella

Kooveen taitoluistelijat kutsuvat STLL:n jäsenseurojen
rekisteröityneitä lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita ja
vaadittujen perus- ja elementtitestien suorittaneita yksinluistelun
SM-noviiseja Tampereen harjoitusjäähallissa 31.10. – 1.11.2015
pidettäviin SM-noviisien lohkojen I ja II 1. valintakilpailuihin.

Lisäksi järjestämme Hämeen alueen ja lohkon I seuroille
perjantaina 30.10.2015 kutsukilpailun, josta on erillinen
kilpailukutsu.

Paikka: Tampereen harjoitusjäähalli (Hakametsä 2)
Keltinkatu 2
33530 Tampere

Aika: 31.10. – 1.11.2015 sekä kutsukilpailu 30.10.2015

Kilpailusarjat: SM-noviisit, pojat
SM-noviisit, tytöt, lohko I
SM-noviisit, tytöt, lohko II
Kaikissa sarjoissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, ja
kaikki luistelijat pääsevät vapaaohjelmaan.

Kilpailun nettisivut: http://www.taitoluistelu.koovee.fi/pages/kilpailut/kooveen-
jaerjestaemaet-kilpailut/sm-noviisien-1.-valintakilpailut-31.10.-1.11.2015.php

Kilpailusäännöt: Kilpailuissa noudatamme ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle
2015 – 2016.

Kentän koko: 59,5 m x 29,5 m

Musiikkilaite: Käytössämme on vain CD-soitin. Varmimmin toimii levytyyppi 
CD-R.

Harjoitukset: Emme pysty tarjoamaan harjoituksia.

Luistelujärjestykset: Lyhytohjelmien luistelujärjestykset sekä koko kilpailun 
tuomarijärjestykset arvotaan keskiviikkona 28.10.2015 klo 
14.30 STLL:n toimistossa (Radiokatu 20, Helsinki). Luistelu-
järjestysten arvonnat suoritetaan tuloslaskentaohjelman 
random-toiminnolla ja ne julkaistaan pikimmiten STLL:n sekä 
kilpailun nettisivuilla. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä seuroille 
erikseen sähköpostilla.
Vapaaohjelmat luistellaan lyhytohjelmien tuloksiin nähden 
käänteisessä järjestyksessä.

Verryttelyryhmät: Lyhytohjelmien verryttelyryhmät vahvistetaan perjantaina 
30.10.2015 kello 13.00 mennessä ja ilmoitetaan kilpailun 
nettisivuilla.
Vapaaohjelmien verryttelyryhmät vahvistetaan heti 
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lyhytohjelmien tulosten selvittyä.

Tuomaristo: STLL nimeää kilpailujen tuomaristot. Ne päivitetään STLL:n ja 
kilpailun nettisivuille sekä ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Alustava aikataulu: Lauantain ja sunnuntain kilpailupäivät ovat alustavasti 9.30 – 
22.00. Lohko I aloittaa molempina päivinä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset sähköisesti 11.10.2015 mennessä 
osoitteeseen kilpailusihteeri.koovee@gmail.com liitteenä 
olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava kilpailijoiden etu- ja 
sukunimet, syntymäajat, kilpailulisenssien tai -lupien tyypit ja 
maksupäivät. Lisäksi ilmoittaumisessa tulee olla tieto 
lohkosta, seuran vakuutus luistelijoiden kilpailulupien ja 
vaadittavien perus- ja elementtitestien voimassaolosta, 
seuran kilpailupaikalla olevan edustajan nimi, 
ilmoittautumismaksujen maksupäivämäärä sekä 
sähköpostiosoiteet kilpailuvahvistuksen, protokollan ja 
tuomarilaskun toimittamista varten. Muistattehan myös, että 
elementtien suorittamisesta kilpailussa on ilmoitettava 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautumiset ovat mahdollisia 17.10.2015 
mennessä. Jälki-ilmoittaumisessa on oltava samat tiedot 
kuin varsinaisessa ilmoittautumisessa. Lisäksi 
ilmoittautumismaksu tulee suorittaa kaksinkertaisena.

Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut 60 €/luistelija tulee suorittaa 
viimeistään ilmoittautumispäivänä. Tilinumero 
ilmoittautumismaksuja varten on FI44 5730 0820 1129 24, 
OKOYFIHH.
Tuomarikulut laskutamme kilpailun jälkeen osallistujilta.

Elementtilistat: Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet 
on palautettava sunnuntaina 25.10.2015 klo 23.55 
mennessä osoitteeseen ohjelmat@stll.fi.

Ruokailu: Ilmoittautumis- ja hintatiedot ruokailusta jäähallilla 
kilpailuvahvistuksessa.

Pysäköinti: Lauantaina Tampereen jäähallissa pelattavan jääkiekko-ottelun
vuoksi pysäköintialue tulee olemaan täynnä illalla. Suurin osa 
parkkipaikoista on myös silloin maksullisia kello 16.00 – 20.00.

Majoittuminen: Luistelijoille ja valmentajille olemme tehneet kiintiövarauksen 
Cumulus Hämeenpuistoon ajankohdalle 30.10. – 1.11.2015. 
Huonekohtaiset varaukset on tehtävä 2.10.2015 mennessä 
tunnuksella Koovee TL.
Hinnat:
79 € / vrk / standard huone yhdelle
90 € / vrk / standard huone kahdelle
15 € / vrk / lisävuode lapselle
Majoitushintaan sisältyy buffet-aamiainen ja asiakassauna.
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Yhteystiedot:
Hämeenpuisto 47
33200 Tampere
hameenpuisto.cumulus@restel.fi
03 386 2000

Kilpailunjohtaja: Lohko I: Kim Rosqvist, 0400 732487
Lohko II: Maarit Petäjämäki, 040 5640297

Kilpailusihteeri: Maria Koskio, 040 8259246, 
kilpailusihteeri.koovee@gmail.com

Tervetuloa Tampereelle, nääs!

Jakelu:
Lohko I: Diskos, EsJt, ETK, HaTaL, HeiTa, HL, HTL, KeLS, KeuPa, KuLS, KuTa, LRL, 
LeTal, OLK, OTK, PoriTa, RauTL, SalPa, SaTu, TRT, TL, VG-62, tuomarit, tekniset, STLL
Lohko II: EVT, HSK, HTK, JTL, KaTa, Koovee, KoTa, KouJT, LTL, LrTL, MTK, MJT, PTL, 
RTL, TapTL, TTK, tuomarit, tekniset, STLL

Liitteet: Ilmoittautumislomake
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