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YL KANSALLISTEN JUNIOREIDEN 1. VK. 25.- 26.10.2014 

Tuusulan Luistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai kilpailuluvan kaudelle 
2014–2015 lunastaneita yksinluistelun II- lohkon juniorityttöjä ja -poikia sekä III- lohkon juniorityttö-
jä 1. valintakilpailuun Tuusulan jäähalliin 25.–26.10.2014 (Kilpailukuja 7, 04300 Tuusula). 

 

Aika ja paikka 25.–26.10.2014, Tuusulan jäähalli, Kilpailukuja 7, 04300 Tuusula. 

Kilpailusarjat Kansalliset juniorit, pojat, lohko II , (LO ja VO) 
Kansalliset juniorit, tytöt, lohko II (LO ja VO) 
Kansalliset juniorit, tytöt lohko III, (LO ja VO)  

Kummastakin lohkosta tyttöjen vapaaohjelmakilpailuun jatkaa 24 par-
haiten sijoittunutta luistelijaa.  
 

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

Musiikkilaite CD-soitin (ei RW tai DVD) 

Alustava aikataulu Aikataulut on laskettu maksimiluistelijamäärän mukaan, joten aikataulut 
tarkentuvat ilmoittautumisen jälkeen lopullisen luistelijamäärän selvittyä. 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  

Lauantai 25.10.2014  07.00-08.55 Jäähän tutustuminen, lohko II, juniorit, tytöt ja pojat 
   08.55–10.30 Jäähän tutustuminen, lohko III, juniorit, tytöt 
   10.50–11.10 Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, pojat, lohko II  
   11.10–16.30 Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, tytöt, lohko II 
   16.30–22.00 Lyhytohjelmakilpailu, juniorit, tytöt, lohko III 

 
Sunnuntai 26.10.2014  07.00-08.35 Jäähän tutustuminen 
   09.00-09.30 Vapaaohjelmakilpailu, juniorit, pojat, lohko II 
   09.30–13.10 Vapaaohjelmakilpailu, juniorit, tytöt, lohko II (24) 
   13.30–17.10 Vapaaohjelmakilpailu, juniorit, tytöt, lohko III (24) 

Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Harjoitukset  Harjoitukset ovat luonteeltaan jäähän tutustumista ja kestävät n. 20 min/  
n.10 luistelijaa, eikä niissä soiteta kilpailumusiikkeja. Harjoitukset järjes-
tetään vain niille luistelijoille, jotka vahvistavat kilpailuun ilmoittautumi-
sen yhteydessä osallistuvansa harjoituksiin.  

Arvonta  Lyhytohjelman luistelujärjestys arvotaan koneellisesti, käyttäen ISU- 
tuloslaskentajärjestelmää keskiviikkona 22.10.2014 klo 18.00 Tuusulan 
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jäähallin kahviossa. Vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytohjelmatu-
losten käänteinen järjestys. Lyhytohjelman luistelujärjestys julkaistaan 
arvonnan jälkeen klo 20.00 mennessä osoitteessa www.tlry.net. Lopulli-
set ryhmäjaot on nähtävissä perjantaina 24.10.2014 klo 20.00 
www.tlry.net. 

Tuomaristo  STLL:n nimeämät tuomarit ja tekniset henkilöt, www.stll.fi 

Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 3.10.2014 klo 20.00 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen tl.ilmoittautumiset@gmail.com 
 
Ajan tasalla oleva Suunniteltu ohjelma –lomake on lähetettävä viimeis-
tään 10.10.2014 sähköpostitse osoitteeseen  
tl.ilmoittautumiset@gmail.com 

Ilmoittautumisessa on mainittava kunkin kilpailuun ilmoitettavan luisteli-
jan nimi, syntymäaika ja kilpailulisenssin tai –luvan maksupäivä sekä 
osallistuuko luistelija harjoituksiin. Ilmoitus harjoituksiin osallistumisesta 
on sitova. Mikäli harjoituksiin ilmoittautumisesta ei ole ilmoittautumisen 
yhteydessä mainittu mitään oletus on, että luistelija ei osallistu harjoi-
tuksiin.  

Testisuoritukset 

- suorittaako ja kuka luistelija elementtitestin 

- mitä elementtejä luistelija suorittaa 

- hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun 
jälkeen paikan päällä 

Ilmoittautumisessa on myös oltava seuran vakuutus siitä, että luistelija 
on suorittanut kilpailusarjaan vaadittavan perus- ja elementtitestin. Nii-
den osalta, joilla on vielä menossa siirtymäaika, on myös mainittava: 
Esim. "luistelija xx on ollut kaudella 2013-2014 kans.junioreiden valinta-
kilpailussa"  

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava sähköpostiosoite, johon kil-
pailuvahvistus ja luistelujärjestys halutaan lähetettävän sekä sähköpos-
tiosoite, johon ilmoittautumismaksulasku, tuomarilasku ja protokolla lä-
hetetään. 

Ilmoittautumismaksu on 60 €/luistelija. Saman seuran kaikkien luisteli-
joiden Ilmoittautumismaksuista lähetetään yksi lasku ilmoittautumisen 
yhteydessä mainittuun sähköpostiosoitteeseen 7.10.2014 mennessä. 
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Lasku on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä, tiistaina 
14.10.2014. 

Tuomarikulut laskutetaan erikseen jälkikäteen 

 

Majoitus  Kilpailuun osallistuville luistelijoille/seuroille ei ole järjestäjän toimesta 
varattu hotellikiintiötä. Majoitusta voi kysyä muun muassa seuraavista 
hotelleista: 

  Scandic Hotel, Järvenpää  Hotel Cumulus Airport, Vantaa 
  puh. +358 (0)8000 6969  puh. +(0)9 4157 5100 
  www.scandichotels.fi  www.cumulus.fi/hotellit 

 
Hotelli Krapihovi, Tuusula 
puh.+358 (0)9 2748 41 
www.krapi.fi 

Tiedustelut Kilpailunjohtaja Tiina Nurminen,  
puhelin  040 724 6979,  
email nurminentiina@kolumbus.fi 

  

TERVETULOA TUUSULAAN! 

  Tuusulan Luistelijat ry 

   

  Tiina Nurminen 
  Kilpailunjohtaja 
 
Jakelu  Tuomarit ja tekniset sekä STLL 

Lohko II Diskos, EVT, HL, HTK, KeLs, KOOVEE, LrL, LTL, PoriTa, PTL, RauTL, 
RTL, 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 
   


