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KILPAILUKUTSU     15.9.2017 
 
Junioreiden ja Senioreiden I lohkon 1. valintakilpa ilu 21.-22.10.2017 
 

Rauman Taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai –luvan kaudelle 
2017-18 lunastaneita I lohkon kansallisia junioreita ja kansallisia senioreita 1. 
valintakilpailuun 21.-22.10.2017. 
 

 
PAIKKA Kivikylän Areena, Nortamonkatu 23, 26100 Rauma 
 
KILPAILUSARJAT  Kansalliset juniorit, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
  Kansalliset seniorit, lyhytohjelma ja vapaaohjelma 
      
KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailuissa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä ja ohjelmavaatimuksia kaudelle 2017-18. 
 
MUSIIKKILAITE  Tietokone sekä varalla CD-soitin. Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit selvästi 

luistelijan nimellä ja ohjelmalla (lo/vo) merkittynä mp3-muodossa osoitteeseen 
competitions@raumantaitoluistelijat.fi kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. CD-levyt (ei 
rewritable-levyjä) tulee ottaa mukaan kilpailupaikalle. 

 
AIKATAULU  Harjoituksia ei järjestetä.  

Kilpailuaikataulu on alustavasti: 
 

LA 21.10.  klo 9.30 – 16.30 Juniorit, LO 
 klo 16.30 – 18.30 Seniorit, LO 
 
SU 22.10. klo 9.30 – 13.30 Juniorit, VO 
 klo 14.00 – 16.00 Seniorit, VO 
 
 
Tarkka aikataulu julkaistaan kilpailuvahvistuksessa lopullisen luistelijamäärän vahvistuessa. 
 
Palkinnot jaetaan kunkin sarjan päättymisen jälkeen tulosten valmistuttua.  

 
 
ARVONTA Lyhytohjelmien luistelujärjestykset arvotaan sunnuntaina 15.10.17 Äijänsuon jäähallilla. 

Luistelujärjestys julkaistaan saman päivän aikana seuran internetsivulla. Verryttelyryhmät 
vahvistetaan torstaina 19.10.17 

 
 Vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytohjelmakilpailun tulosten käänteinen järjestys. 

Seniorit-sarjassa vapaaohjelmakilpailuun pääsevät kaikki osallistujat. Juniorit-sarjassa 
vapaaohjelmakilpailuun pääsee lyhytohjelman 30 parhaiten sijoittunutta. 

 
 Mahdolliset poisjäännit on ilmoitettava järjestäjälle competitions@raumantaitoluistelijat.fi. 

Arvonnan jälkeen poisjäännistä on esitettävä lääkärintodistus, jotta ilmoittautumismaksua ei 
peritä. 

  
 
ILMOITTAUTUMINEN Pyydämme seuroja ilmoittajaan kilpailijansa ja toimittamaan ajantasaiset ohjelmalomakkeet 

viimeistään 1.10.2017 osoitteeseen competitions@raumantaitoluistelijat.fi. Kilpailussa 
käytettävä ilmoittautumislomake (liite 1), ohjelmalomake (liite 2) sekä suoritettavat 
elementtitestit-lomake (liite 3) löytyvät kutsun liitteinä.  

  
 Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan kilpailupaikalla olevan seuran 

virallisen edustajan yhteystietoineen.  
 

Ilmoitattehan myös sähköpostiosoitteen johon tuomarilasku voidaan lähettää.  
 
ILMOITTAUTUMISMAKSU Ilmoittautumismaksu on 65 € per luistelija ja se laskutetaan tuomarimaksun yhteydessä. 

 
TUOMARISTO  STLL nimeää kilpailun tuomariston ja teknisen paneelin.  
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SUORITETTAVAT TESTIELEMENTIT 

 
Kilpailussa suoritettavat testielementit on ilmoitettava erillisellä lomakkeella 
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Testipassit jätetään kilpailupaikalle saavuttaessa 
infopisteeseen.   

 
MAJOITUS  Ehdotuksia majoitusvaihtoehdoista julkaistaan kilpailun nettisivulle lähipäivinä. 

 
 

KILPAILUN JOHTAJAT Kilpailun johtaja  Kirsimarja Saarinen p. 040-704 3153 (klo 16 jälkeen) 
(matkoilla 18.-30.9., tänä aikana kaikki yhteydenotot sähköpostitse tai RauTL:n 
seurakoordinaattori Tarja Vapaavuoreen p. 040 679 3620) 

        
Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse: competitions@raumantaitoluistelijat.fi 
 
Kilpailun nettisivut: http://rautl.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/rautl-n-jarjestamat-
kilpailut-202/kansallisten-junioreiden-ja-seni/ 

 
 

Järjestävä seura varaa oikeuden muutoksiin. 
 
 

TERVETULOA! 
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Jakelu:  ETK, HTK, HTL, JTL, KaTa, Koovee, ML, RauTL, SCT, SeiTL, STR, TL, TRT, TTK 
 
 

Liitteet:  Ilmoittautumislomake 
  Suunniteltu ohjelma –lomake 
  Suoritettavat elementit 


