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Kilpailukutsu  21.10.2015                  

                                                                  

YL Noviisien ja Debytanttien lohkon I 1. valintakilpailuun  

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry http://evt.sporttisaitti.com/ kutsuu STLL:n jäsenseurojen 
rekisteröityneitä lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita yksinluistelun lohkon 1 Noviiseja ja 
Debytantteja 29.11.2015 pidettävään 1. valintakilpailuun. 
 
 
Aika  Sunnuntai 29.11.2015 
 
Paikka  Myyrmäen jäähalli, Raappavuorentie 10, Vantaa 
 Kentän koko: 59,30 x 28,70 
 http://maps.google.fi/maps?hl=fi&ll=60.263512,24.84122&spn=0.001312,0.004635&t=h&z=18 
 

Kisasivut  Noviisien ja debytanttien (lohko I) 1.valintakilpailu 29.11.2015 - Etelä-Vantaan 
Taitoluistelijat ry EVT 

 

Kilpailusarjat                        Yksinluistelu (YL), vain vapaaohjelma 
* Noviisitytöt 
* Debytanttitytöt 
 
Kilpailu alkaa Noviisien kilpailulla klo 8:00. Alustava aikataulu julkaistaan sarjojen 
ilmoittautumismäärän selvittyä. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun 
muuttamiseen. Harjoituksia tai jäähän tutustumista ei järjestetä. 
 

Kilpailusäännöt * Luisteluaika 3 min +/- 10 sek 
  * Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2015–2016.  

* Ohjelmien vaatimukset STLL:n sääntökirjan 23 asianomaisia sarjoja koskevien 
vaatimusten mukaisesti. 

 

Ilmoittautuminen              Kirjalliset ilmoittautumiset oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen 
kilpailut.evt@gmail.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 
torstaina 12.11.2015 klo 18.00 mennessä.  

 Ilmoittautumisessa on oltava: 

   kilpailijan nimi ja syntymäaika 

   lisenssin / kilpailuluvan maksupäivä 

   seuran virallisen edustajan yhteystiedot  

  maininta siitä, että luistelija on suorittanut kilpailusarjaan vaadittavan perus- 
ja elementtitestin  

  yhteystiedot, johon vahvistus sekä ilmoittautumis- ja tuomarilasku 
lähetetään  

  kilpailussa suoritettavat elementtitestit  

 - ilmoitettava kilpailuilmoittautumisen yhteydessä käyttäen erillistä lomaketta 
(liitteenä)  

 

 Hyväksytysti suoritetut elementit merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen 
paikan päällä. 
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Ohjelmalomake Tarkistettu ja voimassa oleva suunniteltu ohjelmalomake on toimitettava 
ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen kilpailut.evt@gmail.com. 

 
Ilmoittautumismaksu   Ilmoittautumismaksu on molemmissa sarjoissa 30 € /luistelija. 
  Tuomarikulut laskutetaan erikseen. 
 

Ilmoittautumismaksu maksetaan viimeistään 24.11.2015 tilille: 
FI5840550010089353. Saaja: Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry.   
Viestiksi maksuun YLVALINTA ja seuran nimen lyhenne (esimerkki: YLVALINTA EVT).  

 

Arvonta                               Arvonta suoritetaan keskiviikkona 25.11.2015 klo 17:00 Myyrmäen Jäähallin kahviossa.  

Arvonnassa käytetään tuloslaskentakoneen satunnaisarvonta-toimintoa.  

Luistelujärjestys julkaistaan kisasivuilla saman illan aikana. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä 

seuroille erikseen sähköpostilla. 

 

.   Mahdollinen poisjäänti arvonnan jälkeen tulee ilmoittaa järjestäjälle viimeistään 

perjantaina 27.11.2015 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kilpailut.evt@gmail.com, jonka 

jälkeen vahvistetaan ryhmäjaot ja julkaistaan ne illalla klo 19 mennessä kisasivuilla.   

 
Musiikkilaite                Tietokone, varalla CD Soitin. Ohjelmamusiikit tulee lähettää sähköisessä muodossa 

liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen kilpailut.evt@gmail.com ja antaa 
kisapaikalla CD-levyllä (ei RW). 
 

Ruokailu                            Järjestettyä ruokailua ei ole. Jäähallissa on kahvila ja pihalla Hesburger.  
Kauppakeskus Myyrmanniin, jossa on ravintoloita, on hallilta matkaa n. 1 km. 
 

Majoittuminen                  Kilpailupaikan läheisyydessä ei sijaitse hotelleja eikä kilpailuun ole sen vuoksi varattu 

järjestäjän toimesta hotellihuonekiintiöitä. Järjestäjä ei järjestä majoitusta eikä kuljetuksia. 

Kisasivulle on listattu majoitusvaihtoehtoja. 

 

Tuomaristo Kilpailun tuomariston ja teknisen tuomariston nimittää STLL. Tuomaristo ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksen yhteydessä ja kisasivuilla. 

 

Tulokset  Kilpailun tulokset on nähtävillä tulosten selvittyä kilpailusivuilla. Protokollaa ei toimiteta 

postitse tai sähköpostitse. 

   

Kilpailun johtajat             Reija Helmi-Johansson, kilpailut.evt@gmail.com  

  Katja Koukonen, p. 040-8415423 (iltaisin) 

     

 

Tervetuloa Myyrmäkeen! 
 

 
Jakelu  EVT, HaTaL, HTK, HyTL, KouJT, KTL, LTL, LrTL, OTK, PoriTa, RauTL, SalPa, 

SCT, TapTL, TTK, TL, VG-62 
  

Tuomaristo ja Tekninen Tuomaristo 
STLL 
 

Liitteet  Ilmoittautumislomake, suunniteltu ohjelmalomake, testi-ilmoittautumislomake 
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