
 
 
 

 

Kilpailukutsu 
Yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin SM-seniorien ja -juniorien  

SM-kilpailut 2018 
15.-17.12.2017 

 
Helsingin Luistelijat ry kutsuu SM-loppukilpailupaikan lunastaneet luistelijat yksin- ja pariluistelun 
ja jäätanssin senioreiden ja junioreiden Suomen mestaruuskilpailuihin. 

  

Aika ja paikka 15.-17.12.2017  
Trio-Areena 
Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa 
 

Kentän koko 28x58 m   
 
Kilpailun sivut  sm2018.hl.fi 
 
Kilpailusarjat   
Jäätanssi (JT)  SM-seniorit (lyhyt- ja vapaatanssi)  
Pariluistelu (PL) SM-seniorit (lyhyt- ja vapaaohjelma)   
Yksinluistelu (YL) SM-junioritytöt (lyhyt- ja vapaaohjelma) 
 SM-junioripojat (lyhyt- ja vapaaohjelma)  

SM-seniorinaiset (lyhyt- ja vapaaohjelma)  
SM-seniorimiehet (lyhyt- ja vapaaohjelma) 

  
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kauden 2017-2018 sääntöjä ja 

ohjelmavaatimuksia. Kilpailussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää. 
 
Alustava aikataulu   
Perjantai 15.12.2017 klo 17.00 – 21.00 Harjoitukset 
 Juniorit pojat, lyhytohjelmaharjoitukset 
 Juniorit tytöt, lyhytohjelmaharjoitukset 
 Seniorit jäätanssi, lyhyttanssiharjoitukset 
 Seniorit pariluistelu, lyhytohjelmaharjoitukset 
  



 
 
 

 

Lauantai 16.12.2017 klo 7.30 – 10.00 Harjoitukset 
 Seniorit miehet lyhytohjelmaharjoitukset 
 Seniorit naiset lyhytohjelmaharjoitukset 
 klo 10.00 – 13.30 Kilpailu 
 Juniorit pojat lyhytohjelmakilpailu   
 Juniorit tytöt lyhytohjelmakilpailu  
 klo 13.30 – 14.00 Avajaiset  
 klo 14.00 – 14.45 Kilpailu 
 Seniorit jäätanssi lyhyttanssikilpailu  

Seniorit pariluistelu lyhytohjelmakilpailu   
klo 14.45 – 17.00 Kilpailu 

 Seniorit miehet lyhytohjelmakilpailu   
 Seniorit naiset lyhytohjelmakilpailu  
 klo 17.00 – 20.30 Harjoitukset 
 Juniorit pojat vapaaohjelmaharjoitukset 
 Juniorit tytöt vapaaohjelmaharjoitukset 
 Seniorit pariluistelu vapaaohjelmaharjoitukset 
 
Sunnuntai 17.12.2017 klo 7.30 – 10.30 Harjoitukset 
 Seniorit jäätanssi vapaatanssiharjoitukset 
 Seniorit miehet vapaaohjelmaharjoitukset 
 Seniorit naiset vapaaohjelmaharjoitukset 
 klo 10.30 – 14.30 Kilpailu 
 Juniorit pojat vapaaohjelmakilpailu  
 Juniorit tytöt vapaaohjelmakilpailu 
 klo 14.45 – 15.30 Kilpailu 
 Seniorit jäätanssi vapaatanssikilpailu  

Seniorit pariluistelu vapaaohjelmakilpailu 
 klo 15.30 – 18.00 Kilpailu 
 Seniorit miehet vapaaohjelmakilpailu 
 Seniorit naiset vapaaohjelmakilpailu 
 klo 18.15 Palkintojenjako 
 
 Järjestävä seura ja STLL varaavat oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
  
 Liitteenä suunniteltu alustava aikataulu, aikataulu tarkentuu 

ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Tarkempi aikataulu julkaistaan 
kilpailuvahvistuksessa ja mahdolliset aikataulumuutokset ovat luettavissa 
kilpailun www-sivuilta sm2018.hl.fi ja Taitoluisteluliiton tulossivuilta 
http://www.figureskatingresults.fi/results/1718/YLJTSM18/index.htm 



 
 
 

 

 
Harjoitukset  Lyhytohjelman ja -tanssin harjoitukset luistellaan arvotussa järjestyksessä. 

Vapaaohjelman ja -tanssin harjoitukset luistellaan vapaaohjelman/-tanssin 
luistelujärjestyksessä, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin. 

 
    
Ilmoittautumiset  Kirjalliset ilmoittautumiset liitteenä olevalla lomakkeella  
 viimeistään 1.12.2017 klo 20.00 osoitteeseen 

kilpailusihteeri.sm2018@hl.fi  
  
 Ilmoittautumisessa on oltava   
 - luistelijan nimi, seura, syntymäaika 
 - seuran virallisen edustajan yhteystiedot  
 - sähköpostiosoitteet kilpailuvahvistuksen ja laskun lähettämistä varten  
 - kilpailussa suoritettavat elementtitestit  
 HUOM! Ilmoittautumislomake sekä elementtitestilomake ovat samassa 

tiedostossa omina välilehtinään (ilmoittautumislomake ja tarkistettavat 
elementit). 

 
Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen 
paikan päällä tai tarvittaessa postitetaan seuran yhteyshenkilölle kilpailun 
jälkeen (palautuskuori postimerkillä ja osoitteella varustettuna 
toimitettava testipassien mukana).  

  
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai 
kilpailulupa ja vakuutus ja että luistelija on suorittanut kilpailusarjaan 
vaadittavan perus- ja elementtitestin.   

  
Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan. 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 8.12.2017 klo 
20.00 mennessä, jolloin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

 
Mahdolliset poisjäännit arvonnan jälkeen on ilmoitettava kirjallisesti 
järjestäjälle perjantaihin 15.12.2017 klo 10.30 mennessä osoitteeseen 
kilpailusihteeri.sm2018@hl.fi 

  



 
 
 

 

Ilmoittautumismaksu  80 € / luistelija tai pari  
 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta heti ilmoittautumisen 
päättymisen jälkeen. Laskun eräpäivä 11.12.2017. 
 
Tuomarikulut laskutetaan kilpailun jälkeen. 

 
Jälki-ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 8.12.2017 klo 20.00.  
Jälki-ilmoittautuneilta peritään ilmoittautumismaksu kaksinkertaisena.  

  
Ohjelmamusiikit Mp3-soitin, varalla CD-soitin.  
 Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Kilpailumusiikit on 

toimitettava järjestävälle seuralle etukäteen mp3-muodossa, seuroittain 
koottuna viimeistään perjantaina 1.12.2017 osoitteeseen 
kilpailusihteeri.sm2018@hl.fi 

 
 Musiikkitiedostot on nimettävä seuraavasti:  
 Luistelijan nimi_Kilpailusarja_Lyhyt 
 Luistelijan nimi_Kilpailusarja_Vapaa 
  

Ohjelmamusiikit on toimitettava kilpailupaikalla kilpailutoimistoon 
ilmoittautumisen yhteydessä myös CD-levyllä (CD-R). 
CD-levy on merkittävä vähintään: 
luistelija/parin nimi, kilpailusarja, seura sekä maininta lyhyt / vapaa  

 
Elementtilistat  Tarkistettu ja voimassa oleva suunniteltu ohjelmalomake on palautettava  
 viimeistään sunnuntaina 10.12.2017 osoitteeseen ohjelmat@stll.fi   
 
Tuomaristo  STLL nimeää kilpailun tuomaristot.  
 Tuomaristot ilmoitetaan myöhemmin kilpailun nettisivuilla. 
 
Arvonta  Lyhytohjelmien ja lyhyttanssin luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan  
 STLL:n toimistolla (os. Radiokatu 20, 00240 Helsinki)  
 keskiviikkona 13.12.2017 klo 14.30 
 
 Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen  
 kilpailun www-sivuilla sm2018.hl.fi  

STLL:n tulossivuilla 
http://www.figureskatingresults.fi/results/1718/YLJTSM18/index.htm 

   



 
 
 

 

 Ryhmäjaot vahvistetaan perjantaina 15.12.2017 klo 13.00 mennessä.  
  

Vapaaohjelmat luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä 
järjestyksessä.  Vapaatanssi luistellaan arvotussa järjestyksessä. 

  
Vapaaohjelmien/vapaatanssin luistelujärjestys julkaistaan lauantain 
16.12.2017 aikana kilpailun www-sivuilla ja STLL:n tulossivuilla.  

 

Tiedot käsiohjelmaa varten 

Taitoluistelun SM2018 käsiohjelma toteutetaan sähköisesti samalla 
mobiiliapplikaatiolla, jota Taitoluisteluliitto on käyttänyt MM-kisojen ja 
tämän vuoden Finlandia Trophyn yhteydessä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme samalla toimittamaan 
käsiohjelmaa varten tarvittavat kilpailijoiden tiedot liitteenä olevalla 
lomakkeella sekä kuvatiedostoina. Lomake täytetään seurakohtaisesti. 

Tarvittavat kuvatiedostot 

1) Kasvokuva (parit: kaksi kuvaa, nainen ja mies), Etunimi_Sukunimi_kasvo 
2) Vaakakuva (luistelukuva) Etunimi_Sukunimi_luistelu 
 
Lomake ja kuvatiedostot toimitetaan täytettynä viimeistään perjantaina 
1.12.2017 osoitteeseen kilpailusihteeri.sm2018@hl.fi 

    
Majoittuminen Majoitustarjous liitteenä 
 
Palvelut hallilla Trio Areenan 100-paikkainen kahvila sijaitsee hallin pohjoispäädyssä ja 

tarjoaa mukavat näköalat suoraan tapahtuma-areenalle. 
    
Kilpailunjohtaja  Henri Fredriksson 
 sm2018@hl.fi 
  
Kilpailusihteerit Taina Kärki ja Katariina Ojala 
 kilpailusihteeri.sm2018@hl.fi 
 
Tervetuloa Trio-Areenalle Tikkurilaan! 
  



 
 
 

 

 
Jakelu  SM-paikan lunastaneiden luistelijoiden/parien seurat 

EsJt, EVT, HSK, HL, JoKa, JyTLS, KeLS, Koovee, KuLS, KuTa, LTL, LeTal, ML, 
OLK, PTL, SaTu, STR, TapTL, TTK, STLL 

 
Liitteet   Ilmoittautumislomake/Tarkistettavat elementit lomake   

Käsiohjelman tiedot lomake 
Ohjelmalomake  
Majoitustarjous 
Kilpailupaikan lunastaneet luistelijat 
Alustava aikataulu 


