
    

 

ML Tulokkaiden sekä ML + YL Noviisien II-lohkon 1. valintakilpailu 

3.12.2017 
 

Rovaniemen Taitoluistelijat ry (RoiTa) kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kaudelle 2017–2018 

kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita II-lohkon muodostelmaluistelun tulokas- ja noviisijoukkueita sekä 

yksinluistelun noviisityttöjä Rovaniemen Lappi Areenalla 3.12.2017 pidettäviin 1. valintakilpailuihin. 

Aika  3.12.2017 klo 9:00–17:00 

Paikka  Kisahalli, Lappi Areena, Hiihtomajantie 6, 96400 Rovaniemi 

Kilpailusarjat  ML Tulokkaat, vapaaohjelma 

  ML Noviisit, vapaaohjelma 

  YL Noviisit, vapaaohjelma 

Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2017–2018. 

Arviointi  ML kilpailussa käytetään MUPI-pistelaskuarviointia ja YL kilpailussa ISU-

arviointia. 

Musiikki CD-levy (vain CD-R, HUOM! EI RW tai DVD) 

 Tarkistattehan, että levy on hyvässä kunnossa ja siinä on luistelijan/joukkueen 

nimi. Muistakaa myös varalevy! 

Arvonta Luistelujärjestys arvotaan Lappi Areenalla maanantaina 27.11.2017 klo 18:00. 

Järjestys julkaistaan mahdollisimman nopeasti arvonnan jälkeen kilpailusivulla 

https://www.rovaniementaitoluistelijat.net/kilpailutoiminta/roita-n-

jarjestamat-kilpailut/ml-tulokkaiden-ja-ml-yl-noviisie/ 

 Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaina 30.11.2017. 

Tuomarit ja tekninen paneeli 

 STLL nimeää kilpailun tuomarit ja tekniset henkilöt. Tuomaristo ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksessa. 

Alustava aikataulu Sunnuntai 3.12.2017 

 ML Tulokkaat 9:00–11:00 

 ML Noviisit 11:00–12:00 

 YL Noviisit 12:30–17:00 

 Kilpailussa ei ole harjoituksia. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun 

muuttamiseen. ML ja YL palkintojenjako on sarjoittain jäähallin ala-aulassa 

heti tulosten selvittyä.  

https://www.rovaniementaitoluistelijat.net/kilpailutoiminta/roita-n-jarjestamat-kilpailut/ml-tulokkaiden-ja-ml-yl-noviisie/
https://www.rovaniementaitoluistelijat.net/kilpailutoiminta/roita-n-jarjestamat-kilpailut/ml-tulokkaiden-ja-ml-yl-noviisie/


Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella 

sähköpostitse osoitteeseen kilpailusihteeri.roita@gmail.com 12.11.2017 klo 

23:59 mennessä. Ilmoittautumisesta on selvittävä seuraavat tiedot: 

 ML: Seura, joukkue, luistelijoiden nimet ja syntymäajat, valmentajat, 

joukkueen huoltajat ja joukkueenjohtaja sekä hänen matkapuhelinnumeronsa 

kilpailun aikana. Ilmoittautumislomakkeelta tulee käydä myös ilmi, että 

jokaisella luistelijalla on voimassa oleva vakuutuksellinen kilpailulisenssi tai -

lupa. 

 Joukkuekuvat toimitetaan sähköpostilla kilpailusihteerille 15.11.2017 

mennessä. Kilpailuista ei tehdä erillistä käsiohjelmaa, vaan joukkueiden tiedot 

julkaistaan järjestävän seuran kilpailusivuilla. 

 YL: Kilpailijoiden etu- ja sukunimet sekä syntymäajat ja sportti-ID. 

Ilmoittautumisessa on oltava myös seuran vakuutus siitä, että luistelijoilla on 

kilpailusarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit suoritettuina sekä seuran 

vakuutus luistelijoiden kilpailulisenssin tai -luvan voimassaolosta. 

 Elementtien suorittamisesta kilpailussa sekä se, mitä elementtejä urheilija 

suorittaa on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä liitteenä olevalla 

ilmoittautumislomakkeella. Testipassit kerätään ilmoittautuneilta luistelijoilta 

kisainfoon ja palautetaan mahdollisuuksien mukaan palkintojenjaon 

yhteydessä. 

 Pyydämme seuroja ilmoittamaan seuran virallisen edustajan yhteystiedot, 

sekä sähköpostiosoitteen, johon haluatte saada kilpailuvahvistuksen ja johon 

lähetämme tuomarikululaskun kilpailun jälkeen. 

 Suunnitellut ohjelmalomakkeet tulee lähettää 15.11.2017 mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen kilpailusihteeri.roita@gmail.com. 

 Peruutukset STLL:n sääntökirjan mukaan. 

Ilmoittautumismaksu ML 100 €/joukkue 

 YL 35 €/luistelija 

 Maksu suoritetaan 15.11.2017 mennessä Rovaniemen Taitoluistelijat ry:n 

tilille IBAN FI02 5640 0220 1307 98. Viestikenttään seuran nimi. Tuomarikulut 

laskutetaan kilpailun jälkeen. 

Jälki-ilmoittautuminen Jälki-ilmoittautumisaikaa on 20.11.2017 saakka. Jälki-ilmoittautumisesta 

perimme kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun. 

Pääsylippujen hinnat Aikuiset 5€/lapset 6-16v, opiskelijat ja eläkeläiset 2€. Liput ostetaan jäähallin 

ovelta. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. 

Majoitus ja ruokailu Luistelijat ja joukkueet järjestävät itse majoituksen ja ruokailun. 

Majoitustarjous löytyy kilpailun nettisivulta. Joukkueruokailua voi kysyä 

Santasport Lapin Urheiluopistosta, joka sijaitsee jäähallin vieressä 

(Myyntipalvelu, tarjouspyynnöt, varaukset, tiedustelut, puh. 020 798 4222, 

sales@santasport.fi). 

Kilpailunjohto Kilpailunjohtaja Laura Lauri, p. 0400-167038, tiedottaja.roita@gmail.com 
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 Kilpailusihteeri Outi Tieranta, p. 040-5399737, 

kilpailusihteeri.roita@gmail.com 

 TERVETULOA ROVANIEMELLE! 

 Rovaniemen Taitoluistelijat ry 

 

Liitteet Ilmoittautumislomake ML 

 Ilmoittautumislomake YL 

 Suunniteltu ohjelma ML 

 Suunniteltu ohjelma YL 

 Kilpailussa tarkistettavat elementit YL 

Jakelu STLL, ETK, HL, JTL, JyTLS, KaTa, KeLS, KK, KULS, LT, LTL, MerTa, OLK, OTK, RJT, 

RoiTa, SeiTL, TapTL, TL, VLK, WATS 
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