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KANSALLISEN SARJAN 1.VALINTAKILPAILU 10.-11.11.2018 
 
Kuopion Luisteluseura ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018–2019 lunastaneita 
yksinluistelun Seniorit, Juniorit ja Noviisit -sarjojen (Lohko2) luistelijoita ja muodostelmaluistelun Minorit, Noviisit ja 
Tulokkaat -sarjojen (Lohko2) joukkueita 1.valintakilpailuun. 
 
Paikka Niiralan Monttu, Hannes Kolehmaisen katu 4, 70110 Kuopio,  

https://kalpa.fi/fi-fi/ottelut/niiralan-monttu/29/ 
 
Aika ja alustava aikataulu 

 Päivä ja kellonaika Sarja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat Sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

Noviisit, tytöt - 3min +- 10s 

Juniorit, tytöt 2min 40s +- 10s 3min 30s +- 10s 

Seniorit, naiset 2min 40s +- 10s 3min 30s +- 10s 

Tulokkaat, muodostelmaluistelu  2min 30s +- 10s 

Noviisit, muodostelmaluistelu  3min +- 10s 

Minorit, muodostelmaluistelu  3min +- 10s 

 
Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsee lyhytohjelman 
24 parasta luistelijaa. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 

Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 

Kentän koko 60 x 28 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi yksinluistelijoilla ja MUPI-arviointi muodostelmaluistelijoilla. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.  
 

La 10.11. klo 9:00 Tulokkaat, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 11:30 Noviisit, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 13:00 Minorit, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 15:15 Juniorit lyhytohjelma YL 

La 10.11. klo 18:10 Seniorit lyhytohjelma YL 

Su 11.11. klo 9:00 Juniorit vapaaohjelma YL 

Su 11.11. klo 12:15 Seniorit vapaaohjelma, YL 

Su 11.11. klo 13:30 Noviisit vapaaohjelma, YL 

https://kalpa.fi/fi-fi/ottelut/niiralan-monttu/29/


Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 26.10.2018 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen kisaposti.kuls@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 

 
Yksinluistelijoiden 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  
 

Muodostelmaluistelujoukkueiden ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• joukkueen nimi 

• kilpailusarja 

• valmentaja(t) 

• joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa 

• huoltaja(t) 

• luistelijoiden nimet 

• luistelijoiden syntymäajat 

• mahdollinen kuvaaja 

• mahdollinen bussinkuljettaja 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 
 

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

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Mahdolliset peruutukset 
tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kisaposti.kuls@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen 
jälkeen ilmoitetuista peruutuksesta, josta ei toimiteta lääkärintodistusta, peritään 
osallistumismaksu ja tuomarikulut. 

 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

MLTulokkaat ja Noviisit, Minorit 100€ 

YL Noviisit, Junorit, Seniorit 60€ 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 26.10.2018 mennessä KuLS Pääseura- tilille  
FI69 4108 0010 3692 16. 
 
Merkitkää maksu SARJA/KILPAILU/SEURA tai SARJA/KILPAILU/JOUKKUE 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 26.10.2018 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen kisaposti.kuls@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja 
päiväys. Muodostelmaluistelun osalta myös valmentajan puhelinnumero.  

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 

kisaposti.kuls@gmail.com 26.10.2018 mennessä / CD-levyllä (ei RW) kilpailupaikalle. 
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/JOUKKUE_SEURA_LO/VO.  
Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.  
Musiikista on oltava mukana myös varakopio. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
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Yksinluistelun elementtitestit 
Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella. 

 
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 Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan vahvistuksessa.  
 

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 

 
Muodostelmaluistelijoiden ruokailu  
 Muodostelmaluistelijoilla on mahdollisuus tilata lounas ennakkoon. Muodostelmaluistelijoiden 

ruokailu on Hatsalan koululla (https://goo.gl/maps/faLzcRynw5n) lauantaina 10.11.2018 klo 
10:30-14:00. Lounaaseen sisältyy broileripasta, vihersalaatti, leivät sekä juomat (maito, piimä, 
vesi). Lounaan hinta 10,50€. 

 Ilmoitathan ruokatilauksen liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään 12.10.2018. 
  
 
Kahvio Kahvio palvelee Niiralan jäähallilla. Varaathan käteistä mukaan kahvioon. 

 
 
Käsiohjelma  Kuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään 26.10.2018 mennessä osoitteeseen          

kisaposti.kuls@gmail.com. 
 
Pääsyliput Pääsylippu 5€ (alle 4v. ilmaiseksi) 

Pääsyliput myydään ovelta, maksu käteisellä. 
 
Kilpailun nettisivut 

www.kuls.fi 
 

Kilpailun johtaja Tuija Hirvonen/ ML tuijah.hirvonen@gmail.com, puh. 050-3132904 
 Julia Iivonen/YL  julia.iivonen@gmail.com, puh. 044-2506349 

Kilpailun sihteeri  Katariina Karjalainen, toimisto.kuls@gmail.com, puh. 050-4072821 

 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomakkeet ML ja YL 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomakkeet ML ja YL 
ML Ruokatilauslomake 
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