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KANSALLISEN SARJAN 1.VALINTAKILPAILU 10.-11.11.2018 
 
Kuopion Luisteluseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun senioreiden, 
junioreiden ja noviisien sekä muodostelmaluistelun minoreiden, noviisien ja tulokkaiden 1. Valintakilpailuun. 
 
Paikka Niiralan Monttu, Hannes Kolehmaisen katu 4, 70110 Kuopio,  

https://kalpa.fi/fi-fi/ottelut/niiralan-monttu/29/ 
 
Aika 10.-11.11.2018  
 Jäähallin ovet ja kisatoimisto aukeavat lauantaina ja sunnuntaina klo 7:30. 
 
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 sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat. 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019. 

 
Kentän koko 60 x 28 metriä 
 
Aikataulu 

 Päivä ja kellonaika Sarja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Kilpailussa peräkkäisten ryhmien osalta noudatetaan joustavaa aikataulua niin, että seuraava 

verryttelyryhmä aloittaa heti edellisen ryhmän viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen. 
Järjestäjä varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi yksinluistelijoilla ja MUPI-arviointi muodostelmaluistelijoilla. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Liitteenä. 
 

La 10.11. klo 10:00-11:10 Tulokkaat, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 11:45-12:30 Noviisit, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 12:50-14:10 Minorit, muodostelmaluistelu 

La 10.11. klo 15:30-16:50 Juniorit lyhytohjelma YL 

La 10.11. klo 17:10-18:10 Seniorit lyhytohjelma YL 

Su 11.11. klo 9:00-10:25 Juniorit vapaaohjelma YL 

Su 11.11. klo 10:45-11:45 Seniorit vapaaohjelma, YL 

Su 11.11. klo 12:15-15:15 Noviisit vapaaohjelma, YL 

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


Ilmoittautumismaksut 
         Sarja                                                     Maksu 

MLTulokkaat ja Noviisit, Minorit 100€ 

YL Noviisit, Junorit, Seniorit 60€ 
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Arvonta Muodostelmaluistelijoiden luistelujärjestys arvotaan 2.11. klo 17:00 Niiralan jäähallissa.  

Yksinluistelijoiden luistelujärjestys arvotaan 6.11. klo 16:00. Yksinluistelijoiden arvonta 
suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). Arvontojen 
tulokset julkaistaan järjestävän seuran nettisivuilla www.kuls.fi viimeistään arvonnoista 
seuraavina päivinä. 

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

Suunnilteltu ohjelma- lomake 
Muodostelmaluistelun tulokkaat- sarjalla on elementtikilpailu, ja tarvitsemme tulokkailta uudet      
suunniteltu ohjelma- lomakkeet. Lomake löytyy viestin liitteistä. Lähetä tulokkaiden 
suunniteltu ohjelma- lomake viimeistään perjantaihin 2.11. mennessä osoitteeseen 
kisaposti.kuls@gmail.com!  
 

Musiikki  Musiikista on oltava kilpailuissa mukana varakopio CD-levyllä. 
 
Yksinluistelun elementtitestit 

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. 

 
Muodostelmaluistelijoiden ruokailu  
 Ennakkoon ruokailutilauksen tehneiden muodostelmaluistelujoukkueiden 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).  

 
Kahvio Kahvio palvelee Niiralan jäähallilla. Varaathan käteistä mukaan. 

 
Jäähalliin saapuminen 
        Luistelijat kulkevat jäähalliin A-ovesta. Yleisö kulkee C-ovesta, missä on myös lipunmyynti. 
 
 Muodostelmaluistelijoiden linja-autoliikenteeseen ja pysäköintiin ohjeistamme myöhemmin 

tulevalla erillisellä liitteellä. Niiralan jäähallin ympäristössä on menossa remontti, joten käytämme 
lähialueen pysäköintialueita. Hannes Kolehmaisen katu on suljettu linja-autoliikenteeltä! 

         
Lämmittelytilat     Muodostelmaluistelijoiden verryttely tapahtuu jäähallilla tai Hatsalan koululla.  

Lähetämme muodostelmajoukkueille tarkan aikataulun, josta selviää kunkin joukkueen     
verryttelypaikka. Yksinluistelijat verryttelevät jäähallissa. 

 
Joukkueiden lakanat 
        Joukkuelakanat saa kiinnittää seisomakatsomojen (C5, D4 ja D5) kaiteisiin. 

Mainoksia ei saa peittää.  
 
Laukkuparkki Muodostelmaluistelun kilpailun ajan katsomon D yläpuolisen käytävän päässä on laukkuparkki, 

johon laukut voi jättää esim. verryttelyn ja ruokailun ajaksi. Alueella on järjestysmies, mutta 
tavaroiden jättö on omalla vastuulla.  

 
Pääsyliput Pääsylippu 5€ (alle 4v. ilmaiseksi) 

Pääsyliput myydään C-ovelta, maksu käteisellä. 
 
Tulokset        Tulokset julkaistaan järjestävän seuran nettisivuilla www.kuls.fi tulosten vahvistuttua. 
 
Palkintojen jako    Muodostelmaluistelun palkintojenjako Minorit ja Noviisit -sarjoille pidetään heti kilpailun päätyttyä 

       klo 14:30. Yksinluistelun palkintojenjako pidetään heti tulosten vahvistuttua. 
 
 
 

http://www.kuls.fi/
mailto:kisaposti.kuls@gmail.com
https://goo.gl/maps/faLzcRynw5n
http://www.kuls.fi/


 
Muuta huomioitavaa 

Jäähallilla käy maksuvälineenä ainoastaan käteinen raha, lukuun ottamatta 
yhteistyökumppaniemme Golden Skaten ja Ainon Korun myyntipisteitä, joissa ostoksia voi 
mahdollisesti maksaa myös kortilla.  

 
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 Osallistujalistat ML ja YL 
 Arvioijat 
 Tulokkaiden elementtikilpailun ohjeet 
 Tulokkaiden suunniteltu ohjelma- lomake MALLI 
 Tulokkaiden suunniteltu ohjelma- lomakepohja 
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