
 

 
               

 

KILPAILUVAHVISTUS   

18.11.2022 

 

 

 

SM-Noviisien ja debytanttien 3. lohkon 2. lohkokilpailu 

 

PoriTa kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun Debytanttien ja SM-
Noviisien 3. lohkon 2. lohkokilpailuun.   

Paikka   Harjoitusjäähalli, Urheilutie 9, 28500 Pori 

                        https://www.pori.fi/liikuntapaikat/harjoitusjaahalli  

Aikataulu ja kilpailusarjat   

Päivä ja kellonaika                                                Sarja  

Lauantai 26.11 klo 10.00-15.30 Debytantit (VO) 

Lauantai 26.11 klo 15.30-18.30 SM-Noviisit (LO) 

Sunnuntai 27.11 klo 10.00-14.30 SM-Noviisit (VO) 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.   

Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–
2023.   

Kentän koko  28 m x 58 m   

Arviointi  Käytössä on ISU-arviointi  

Arvioijat  Kilpailuun nimetyt arvioijat löytyvät tulossivuilta. 

Osallistujat  Osallistujalista kilpailuvahvistuksen liitteenä 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.   

Ilmoittautumismaksut   

Sarja                                                         Maksu   

Debytantit 35€  

SM-Noviisit 65€ 

Ilmoittautumismaksu on maksettava 25.11.2022 mennessä Porin Taitoluistelu Ry:n tilille  
FI36 5700 8120 2464 62  

 



Merkitkää maksu KILPAILU/SEURA 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.   

Suunniteltu ohjelma -lomake   
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin 
(www.taikkari.fi) viimeistään keskiviikkona 23.11.2022 klo 14.00 mennessä. 
Mikäli ohjelmaan/ohjelmiin on tullut muutoksia ilmoittautumisen lähettämisen 
jälkeen, tee muutokset ilmoittautumisen yhteydessä annettuun ohjelmaan (ei 
kilpailuyksikkökohdassa, josta tieto ei välity jo ilmoittauduttuun kilpailuun) 
arvonnan alkuun mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen lomakkeeseen tehdyistä 
muutoksista tulee myös ilmoittaa erikseen osoitteeseen 
porita.kilpailusihteeri@gmail.com  

 
Musiikki 

Mikäli ette ole vielä toimittaneet: Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-
tiedostona viipymättä.  
Luistelijalla on oltava mukana varakopio musiikista USB-muistitikulla jään laidalla 

Elementtitestit  

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4,5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija kaudelle 2022-2023 / 
2023-2024. Testitasoille ilmotettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-
järjestelmään kilpailun jälkeen. Mikäli ette ole vielä toimittaneet testiilmoittau- 
tumislomaketta, on se toimitettava viipymättä osoitteeseen 
porita.kilpailusihteeri@gmail.com 

Toimihenkilöt   

Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran 
edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilöinä. 

Arvonta  

 Paikka ja aika 

Arvonta suoritetaan FSM-
tuloslaskentaohjelman  
satunnaistoiminnolla (random) 

 
Teamsin välityksellä yhteys 
arvontaan keskiviikkona 23.11 klo 
20:00. Teams- linkki kilpailusivuilla. 
 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 

Mahdolliset poisjäännit on ilmoitettava ennen arvontaa viimeistään keskiviikkona 23.11. 
klo 18:00 mennessä järjestäjälle. Arvonnan jälkeen tulevat poisjäännit on ilmoitettava 
viimeistään perjantaina 25.11.2022 klo 12:00 mennessä järjestävälle seuralle. Arvonnan 
jälkeen luistelujärjestykset julkaistaan yhtenäisenä listauksena kilpailun tulossivuilla. 
Ryhmäjaot vahvistetaan perjantaina 25.11.2022 klo 13.00 mennessä tulossivuilla, jonka 
jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.  

Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, jossa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä 

Tulossivut Linkki tulossivuille: http://tsalonen.net/isucalc/YL2LK3L2223/ 

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi   
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 26.11. klo 8. Luistelijat akkreditoituvat tullessaan 
jäähallin aulassa sijaitsevalla ilmoittautumispisteellä. Luistelijat ohjataan 
ilmoittautumispisteellä pukutiloihin sekä lämmittelytiloihin.   



 
Pysäköinti   Tapahtuu jäähallin parkkipaikoilla.   

Lämmittelyyn   Varatut tilat ohjeistetaan luistelijalle ilmoittautumisen yhteydessä.   

Palkintojenjako  Pidetään tulosten vahvistuttua kunkin sarjan kilpailun jälkeen. Sarjan 3 parasta 
palkitaan.   

   
Ruokailu   arvioijille ja valmentajille on järjestetty ruokailu.  
 
Majoitustarjous  löytyy kilpailun nettisivuilta. 

Kilpailun nettisivut   https://www.porita.net/kilpailut/sm-nov-deb-2vk-2022/yleista/ 
 
Kilpailun johtaja  Susanna Peltomaa-Haapaniemi, porita.kilpailusihteeri@gmail.com,  

p. 040 565 7087   
 
Jakelu   Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat   
 
 
 
TERVETULOA KILPAILEMAAN!  


