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YL Kansallisten junioreiden II ja III lohkojen 2. valintakilpailu 17.-18.1.2015 
 

Koovee ry:n taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityneitä lisenssin 
tai kilpailuluvan lunastaneita yksinluistelun lohkojen II ja III Kansallisia junioreja  

17.-18.1.2015 pidettävään 2. valintakilpailuun Hakametsän harjoitusjäähalliin, 
Keltinkatu 2, Tampere. 

 
AIKA JA PAIKKA 
  

17.-18.1.2015, Hakametsän harjoitusjäähalli, Keltinkatu 2, Tampere 
 

KILPAILUSARJAT YKSINLUISTELU (YL) 
 

Kansalliset juniorit, pojat lohko II  lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

Kansalliset juniorit, tytöt lohko II  lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
Kansalliset juniorit, tytöt lohko III  lyhytohjelma ja vapaaohjelma 

 

Kummastakin lohkosta tyttöjen vapaaohjelmakilpailuun jatkaa 24 lyhytohjelmassa 
parhaiten sijoittunutta luistelijaa.  
 

KILPAILUSÄÄNNÖT 
  

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2014–2015.  
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

Kirjalliset ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 2.1.2015 osoitteeseen 

kilpailusihteeri.koovee@gmail.com 
 
Tarkistettu ja voimassa oleva suunniteltu ohjelmalomake on toimitettava 

viimeistään 2.1.2015 osoitteeseen ritva.osenius@saunalahti.fi 
 

Ilmoittautumisessa on selvitettävä luistelijan nimi, syntymäaika ja lisenssin tai 

kilpailuluvan maksupäivä, sekä se osallistuuko luistelija harjoituksiin. 
Ilmoittautumisessa on oltava myös maininta siitä, että luistelija on suorittanut 

kilpailusarjaan vaadittavan perus- ja elementtitestin, lisäksi on mainittava 
seuran virallinen edustaja kilpailupaikalla. 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon 
kilpailuvahvistus ja luistelujärjestys lähetetään, sekä sähköpostiosoite, johon 

ilmoittautumismaksulasku, tuomarilasku ja protokolla lähetetään. 

 
Testisuoritukset 

 

Ilmoittautumiseen on liitettävä mukaan tieto siitä, jos luistelija aikoo suorittaa 
kilpailun yhteydessä elementtitestin. Ilmoitukseen maininta kuka luistelija aikoo 

elementtitestin suorittaa ja mitä elementtejä luistelija suorittaa. 

 
Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen 
paikan päällä. 
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Ilmoittautumismaksu 

 
Ilmoittautumismaksu on kaikissa sarjoissa 60 € /luistelija. Tuomarikulut 
laskutetaan erikseen kilpailun jälkeen. 

 
Ilmoittautumismaksu maksetaan viimeistään 13.1.2015  
tilille: FI44 5730 0820 1129 24 Saaja: Koovee ry/Taitoluistelujaosto 

 
Viestiksi maksuun YLVALINTA ja seuran nimen lyhenne (esimerkki:YLVALINTA 

Koovee). 
 

MUSIIKKILAITE 

 
CD Soitin. Ohjelmamusiikit tulee antaa kisapaikalla CD-levyllä. Hallimme äänen-
toistolaite ei toista RW-tallenteita. 
 

 

ALUSTAVA AIKATAULU 
 
Harjoitukset: Jäähän tutustuminen ilman ohjelmamusiikkia. 

 
Lyhytohjelmaharjoitukset lauantaina 17.1.2015 
07.00-10.00. Järjestetään vain siihen ilmoittautuneille kilpailijoille. 

 
Vapaaohjelmaharjoitukset sunnuntaina 18.1.2015 

07.00-10.00 Järjestetään vain siihen ilmoittautuneille kilpailijoille.  
 
Kilpailu:  Lauantai 17.1.2015 10.15-22.00  

Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, tytöt, Lohko III  
Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, pojat Lohko II 

Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, tytöt Lohko II 
 

Sunnuntai 18.1.2015 10.15-18.30  

Vapaaohjelma, juniorit, tytöt, Lohko III 
Vapaaohjelma, juniorit, pojat, Lohko II 

Vapaaohjelma, juniorit, tytöt, Lohko II  
 

Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Alustava aikataulu on 

laskettu maksimiluistelijamäärän mukaan ja se tarkentuu, kun lopullinen 
kilpailijamäärä on tiedossa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen 

yhteydessä. 
 

 
ARVONTA 

 
Lyhytohjelman luistelujärjestys arvotaan koneellisesti, käyttäen ISU-

tuloslaskentajärjestelmää maanantaina 12.1.2015 klo 18.00 Hakametsän 
harjoitusjäähallissa Keltinkatu 2. Lauantain lyhytohjelman luistelujärjestys 
julkaistaan seuran kilpailusivuilla arvonta-illan aikana.  
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Mahdollinen poisjäänti tule ilmoittaa viimeistään torstaina 15.1. klo 15.00, 

jonka jälkeen vahvistetaan ryhmäjaot ja ne julkaistaan illalla klo 20.00 Kooveen 
kilpailusivuilla. 

 

KILPAILUSIVUT 
 

Kilpailudokumentit ja muu tarvittava tieto kilpailuihin liittyen löytyvät myös 
kilpailujen sivuilta, osoitteesta www.taitoluistelu.koovee.fi 

 

RUOKAILU 
 

Tuomareille ja valmentajille tarjotaan lämmin ruoka ja kahvi jäähallilla. 
 
MAJOITTUMINEN 
 

Kilpailuun osallistuville tuomareille ja luistelijoille / seuroille on varattu majoituskiintiö 
hotelli Cumuluksesta, Rautatienkatu 21, 33100 Tampere. puh: +358 3 2392 2100 

rautatienkatu.cumulus@restel.fi 
 
Majoituskiintiö tuomareille – varauskoodi: KOOVEE TUOMARIT 

Majoituskiintiö osanottajille – varauskoodi: KOOVEE TAITOLUISTELU 
          

         Huonehinnat: 
68,00 EUR / vrk / standard huone yhdelle 

80,00 EUR / vrk / standard huone kahdelle 
19,00 EUR / vrk / lisävuode aikuiselle  
10,00 EUR / vrk / lisävuode lapselle (max 16v) 

Varaukset 2.1.2015 mennessä 
 

TUOMARISTO 
 

Kilpailun tuomariston ja teknisen tuomariston on nimittänyt STLL, www.stll.fi  
 
TIEDUSTELUT 

 
Kilpailun johtaja Kim Rosqvist, p. 040 0732 487, kim.rosqvist@pp.inet.fi 

 

 

TERVETULOA HAKAMETSÄÄN! 
 
Jakelu Tuomarit ja tekniset sekä STLL 
 

Lohko II Diskos, EVT, HL, HTK, KeLs, KOOVEE, LrL, LTL, PoriTa, PTL, RauTL, 
RTL,TL, VARALA ja VG-62 

 
Lohko III HaTaL, HSK, HTL, JoKa, JyTLs, JäTL, KeuPa, KK, KoTa, KouJT, MTK, 

SeiTL, TapTL, TRT ja VLK 
 
Liite Suunniteltu ohjelma -lomake 

http://www.taitoluistelu.koovee.fi/
http://www.stll.fi/
mailto:kim.rosqvist@pp.inet.fi

