
 

 

KILPAILUVAHVISTUS  22.12.2022 
päivitetty 31.12.2022 

 

Yksinluistelun Noviisien, Junioreiden ja Senioreiden 2. 
lohkokilpailu (lohko 2) 7.-8.1.2023 Kouvolassa 

 

KooKoo Jäätaiturit kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun 
noviisien, junioreiden ja senioreiden 2. lohkokilpailuun. 
 

Paikka  Lumon Areena, Topinkuja 1, 45100 Kouvola 
  Kentän koko 30 x 60 m 
 
Kilpailusarjat ja aikataulu   
 
 Noviisit-sarja on jaettu kahteen ryhmään iän mukaan. 
 
  

La 7.1.2023 klo 9:00 – 13:50 Noviisit R2 

La 7.1.2023 klo 14:20 – 18:30 Juniorit lyhytohjelma 

La 7.1.2023 klo 18:50 – 19:40 Seniorit lyhytohjelma 

Su 8.1.2023 klo 8:45 – 12:45 Noviisit R1 

Su 8.1.2023 klo 13:15 – 18:00 Juniorit vapaaohjelma 

Su 8.1.2023 klo 18:20 – 19:00 Seniorit vapaaohjelma 

 
 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
     

Kilpailusäännöt Kilpailuissa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 
2022–2023.  

 

Arviointi  Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat  STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä. 
  
Osallistujat Osallistujaluettelo on liitteenä. 
 



 

 

Osallistumisen peruuttaminen 
  

Kilpailuosallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 
mukaisesti. Peruuttaminen on tehtävä sekä Taikkarissa että 
sähköpostitse kisat.kkjt@gmail.com ja 
ylkilpailusihteeri.kkjt@gmail.com sähköpostin otsikoksi PERUUTUS. 

 
Ohjelmalomakkeet Mikäli ette ole vielä toimittaneet ajantasalla olevaa 

ohjelmalomaketta, pyydämme tallentamaan ne Taikkariin 
(www.taikkari.fi) viimeistään 30.12.2022 klo 23:59 mennessä. 

 

Musiikki Mikäli ette ole vielä toimittaneet ohjelmamusiikkeja, pyydämme 
tallentamaan ne Taikkariin mp3-tiedostoina viimeistään 30.12.2022 
klo 23:59 mennessä. Musiikkitiedostot pyydetään nimeämään 
seuraavasti: sarja_luistelija_seuralyhenne_LO / VO.   

 
Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki olla lisäksi mukana 
tallennettuna muistitikulle mp3- muodossa. Järjestävä seura sitoutuu 
hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan 

kilpailuilmoittautumisen yhteydessä kutsun liitteenä olevalla testi-
ilmoittautumislomakkeella. Lomake lähetetään osoitteeseen 
ylkilpailusihteeri.kkjt@gmail.com.  

 
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettynä kyseiseen 
testitasoon. Huomatkaa elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) 
kohdalle nimetä luistelija myös kaudelle 2023-2024. Testitasoille 
ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään 
kilpailun jälkeen. 

 
Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön 

(valmentajat, seuran edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilönä. 
Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 

 
Arvonta Lyhytohjelman luistelujärjestys arvotaan satunnaisarvontatoiminnolla 

Pohjois-Kymen liikuntayhdistyksen toimistossa, Ilmarinkuja 3, 
Kouvola keskiviikkona 4.1.2023 klo 16.00. Luistelujärjestys lisätään 
arvonnan jälkeen kilpailun kotisivuille yhtenäisenä listauksena ja 
ryhmäjaot vahvistetaan 5.1.2023 klo 20.00 mennessä samalla 
sivustolla.  
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 Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä. 

 
Tulossivut https://www.kookoojaataiturit.fi/ajankohtaista/kilpailut/noviisit-juniorit-

ja-seniorit-2-loh/tulokset/ 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi  
 

Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen kilpailun alkua. Sisäänkäynti 
on jäähallin A-ovesta. Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan 
kilpailuinfossa.  
 

Pysäköinti   Pysäköinti jäähallin parkkipaikalla on maksuton.  
 

Lämmittelytilat  Jäähallin juoksurata katsomon yläpuolella ja juoksusuora 
pukukoppikäytävän takana.  

 
Palkintojenjako  Palkintojenjako pidetään mahdollisimman pian kunkin sarjan 

kilpailun jälkeen pääsisäänkäyntiaulassa. Jokaisen sarjan 3 parasta 
palkitaan. 

 
Ruokailu Arvioijille ja valmentajille on tarjolla lämmin ruoka sekä lauantaina 

että sunnuntaina.  
 
 Kilpailuissa on myös kahvio, josta voi ostaa suolaisia ja makeita 

kotileivonnaisia. 
 
Ensiapu  Ensiavusta vastaa sairaanhoitaja. Kilpailupaikalla ei ole lääkäriä. 

Kotisivut  
Kilpailun kotisivut  https://kookoojaataiturit/ajankohtaista/kilpailut/noviisit-juniorit-ja-

seniorit-2-loh/ 
 
Kilpailunjohtaja Hanna Södervik-Ranta ja Anna Hakalainen 
 kisat.kkjt@gmail.com 
 
 Kilpailuviikonlopun aikana: 

Hanna Södervik-Ranta 0407136893, Anna Hakalainen 0409600564 
 
Kilpailusihteeri Heidi Mölsä 
 ylkilpailusihteeri.kkjt@gmail.com 
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uokailu  

Tervetuloa Kouvolaan! 
   

KooKoo Jäätaiturit 
 

Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 
  
 
Liitteet Osallistujat 
 Arvioijat 
 

Liitteet  
 


