
   

   KILPAILUKUTSU 
   PVM 21.11.2018 
 
TAITOLUISTELUN YKSINLUISTELUN JA JÄÄTANSSIN SM-SENIOREIDEN JA -JUNIOREIDEN 
SM-KILPAILUT 2019 15.-16.12.2018 
 
 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys Ry:n taitoluistelujaosto KooKoo Jäätaiturit kutsuu SM-loppukilpailupaikan 
lunastaneet yksinluistelijat ja jäätanssijat senioreiden ja junioreiden Suomen mestaruuskilpailuihin. 
 
 
Paikka  Lumon Areena, Topinkuja 1, 45100 Kouvola, 
 https://goo.gl/maps/2nBQPED27xG2 
 
 
Aika ja alustava aikataulu 
 
  Päivä ja kellonaika Sarja 

Pe 14.12.2018 17-20 Harjoitukset: SM-junioritytöt ja -pojat yksinluistelu 

La 15.12.2018 klo 7.45-9.45 Harjoitukset: SM-juniorit ja -seniorit jäätanssi, SM-
seniorimiehet ja -naiset yksinluistelu 

La 15.12.2018 klo 10.15-16.40 Lyhytohjelmakilpailu: SM-junioripojat, SM-junioritytöt 
yksinluistelu 
Avajaiset (n. 13.30) 
Rytmitanssi: SM-juniorit, SM-seniorit 
Lyhytohjelmakilpailu: SM-seniorimiehet ja -naiset 
yksinluistelu 

La 15.12.2018 klo 17.05-20.10 Vapaaohjelmaharjoitukset: SM-junioripojat ja -tytöt 
yksinluistelu 

Su 16.12.2018 klo 7.45-10.10 Harjoitukset: SM-juniorit ja -seniorit vapaatanssi, SM-
seniorimiehet ja -naiset yksinluistelu vapaaohjelma 

Su 16.12.2018 klo 10.45-18.00 Vapaaohjelmakilpailu: SM-junioripojat ja -tytöt 
yksinluistelu 
Vapaatanssikilpailu: SM-juniorit ja SM-seniorit 
Vapaaohjelmakilpailu: SM-seniorimiehet ja -naiset 
yksinluistelu 

Su 16.12.2018 klo 18.30 -> Palkintojenjako 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 
Lyhytohjelman ja rytmitanssin harjoitukset luistellaan arvotussa järjestyksessä. 
 

  
 
 
 



   

 
Kilpailusarjat                                       
 VO/VT kesto/kerroin Sarja LO/RT kesto/kerroin                

SM-juniorit, tytöt 2 min 40 s. +/-10s. / 0,8 3 min 30s. +/-10s. / 1,6 

SM-juniorit, pojat 2 min 40 s. +/-10s. / 1,0 3 min 30s. +/-10s. / 2,0 

SM-seniorit, naiset 2min 40 s. +/-10s. / 0,8 4 min +/-10s. / 1,6 

SM-seniorit, miehet 2min 40 s. +/-10s. / 1,0  4 min +/-10s. / 2,0 

SM-juniorit, jäätanssi 2min 50 s. +/-10s. / 0,8 3 min 30 s. +/-10 s. / 1,2 

SM-seniorit, jäätanssi 2 min 50 s. +/-10 s. / 0,8 4 min +/-10 s. / 1,2 
 
 
Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 
 
 
Kentän koko  30 x 60 metriä 
 
 
Arviointi  Käytössä on ISU-arviointi 
 
 
Arvioijat  STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.11.2018 klo 20.00 

mennessä tässä osoitteessa: https://goo.gl/forms/b4gkiEMCrsZyx7sp2 
 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 
• seura 
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
• kilpailusarja 
• syntymäaika 
• seuran edustaja kilpailupaikalla 
• (tieto testiin osallistumisesta) 
• (luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä) 
• sähköpostiosoite vahvistusta varten 
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan 
vaadittavat perus- ja elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
Ilmoittautumismaksut 
 
 80 € / luistelija tai pari 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 10.12.2018 mennessä seuraavin tiedoin: 
 
Saaja: PoKLi ry / KKJT 
IBAN: FI45 5750 0120 1531 06 

 BIC: OKOYFIHH 
Viite: 1516124 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 9.12.2018 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen ohjelmat@stll.fi. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
 
Musiikki  Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 

kkjtmusiikit@gmail.com 30.11.2018 mennessä. 
  Pyydämme nimeämään tiedostot: SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO. 
  Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.  

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Musiikista on oltava mukana kilpailupaikalla myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 

 
 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä samalla sähköisellä lomakkeella. 
 

Testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä ja ne palautetaan 
luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa testipassit voidaan myös postittaa, 
tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä 
varustettu palautuskuori. 

 
 
Arvonta  

Arvontatapa Paikka Päivä Kello 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

STLL toimisto 
Radiokatu 20 
00240 Helsinki 

Keskiviikkona 
12.12.2018 

14.30 

 
12.12.2018 arvotaan lauantain lyhytohjelma- ja rytmitanssikilpailujen luistelujärjestykset. 
Kilpailussa vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman/rytmitanssin tulosten 
käänteisessä järjestyksessä. 

 
 
 
 
 
 



   

 
Tiedot käsiohjelmaa varten 
  

Taitoluistelun SM2019 käsiohjelma toteutetaan sähköisesti Suomen Taitoluisteluliitto 
Skatingfinland -sovelluksella. 

  
Pyydämme toimittamaan kilpailijoiden tiedot käsiohjelmaa varten sähköisellä lomakkeella 
viimeistään 30.11.2018 kootusti seuroittain: https://goo.gl/forms/ykVeT7R9hzSPEhVH2 

 
Lomakkeessa kerätään luistelijan/parin perustietojen lisäksi tiedot valmentajista, 
koreografista, parhaat saavutetut pistemäärät, ohjelmien musiikkitiedot ja lisäksi 
lomakkeella on muutama vapaamuotoisempi kysymys. 
 
Käsiohjelmaa varten pyydämme lähettämään myös kasvokuvan (parit: yhteiskuva 
molemmista) osoitteeseen kisat.kkjt@gmail.com. Nimeä kuvatiedosto muotoon: 
Etunimi_Sukunimi. Jos tietojen ilmoittajalla on Google-tili, voi hän lähettää kuvat 
sähköisen lomakkeen kautta.  

 
 
Ruokailu  Lumon Areenalla on Orpe-klubi, jossa kilpailijat voivat halutessaan ruokailla. Lisäksi 

Maire-kahviossa on myynnissä kotileivonnaisia ja pientä suolaista purtavaa. 
 

Valmentajille on tarjolla talkooruoka Maire-kahviossa ja kahvia/teetä valmentajien 
taukotilassa. Arvioijille ruoka tarjotaan heidän taukotilassaan. 

 
 
Pääsyliput  Pääsylippuja voi ostaa joko ovelta tai ennakkoon www.ticketmaster.fi 

 
Hinnat: aikuiset 15 € / päivä 25 € / 2 päivää 

 lapset 7-15 vuotta 10 € / päivä 15 € / 2 päivää 
   
 
Kotisivut  https://taitoluistelunsm2019.sporttisaitti.com 
 

 
Majoitus  Kilpailun kotisivujen Luistelijalle-osiosta löytyvät majoitustarjouksemme. 
 
 
Kilpailun johtaja Piia Niemi 
  040 844 0420 
 niemi.piia@gmail.com 
 
 
Kilpailusihteeri Helena Raski 
 044 587 6826 
 helkku.raski@gmail.com 
 
 
Jakelu  ESJT, ETK, EVT, HSK, HL, JYTLS, JTL, KELS, KOOVEE, KOTA, KULS, KUTA, LTL, 

ML, OLK, PTL, SALPA, TAPTL, TTK, TL, VG-62, VTL, STLL, arvioijat 
 
 
Liitteet  Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake 


