
       

 

    KILPAILUKUTSU 
    3.2.2019 

 
YL SM-noviisien SM-kilpailu ja Hopeafinaali 23.-24.3.2019 
 
 

Porvoon Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä kaudelle 2018-2019 kilpailulisenssin ja kilpailupaikan 
lunastaneita luistelijoita yksinluistelun SM-noviisien SM-kilpailuun ja Hopeafinaaliin.  
 
Paikka Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo 
 
Aika ja alustava aikataulu 
 Lauantai 23.3.2019 

Harjoitukset (HF VO, SM LO) klo 8.00-12.30 
Kilpailu HF VO klo 13.00-16.15 
Kilpailu SM, pojat LO klo 16.30-17.10.00 
Kilpailu SM, tytöt LO klo 17.10-19.50 

 
Sunnuntai 24.3.2019 
Harjoitukset (SM VO) klo 8.00-11.00 
Kilpailu SM, pojat VO klo 11.30-12.13 
Kilpailu SM, tytöt VO klo 12.13-15.20 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat Yksinluistelu (YL) 

SM-kilpailu: 
SM-noviisit, tytöt, LO ja VO, ohjelman kesto LO 2 min 20 s +/- 10 s, VO 3 min +/- 10 s 
SM-noviisit, pojat, LO ja VO, ohjelman kesto LO 2 min 20 s +/- 10 s, VO 3 min 30 s +/- 10 s 

 
Hopeafinaali: 
SM-noviisit, tytöt, VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
 

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

https://www.google.com/maps/place/Porvoon+j%C3%A4%C3%A4halli/@60.3818542,25.6444107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4691f5d646993f1d:0xfafc2bd00f81ecd3!8m2!3d60.3818542!4d25.6465993


       

 

Kentän koko 28 x 58 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Seuroja pyydetään ilmoittamaan osallistujat liitteenä olevalla lomakkeella osoitteeseen 
kilpailut.ptl@gmail.com viimeistään 10.3.2019 klo 20.00 mennessä.  
 
Myös Hopeafinaalin varapaikan lunastaneet luistelijat on ilmoitettava kilpailuun. Järjestäjä 
vahvistaa sähköpostitse sunnuntaihin 17.3.2019 mennessä Hopeafinaalin varapaikalle 
ilmoitettujen luistelijoiden seuroille Hopeafinaaliin päässeistä luistelijoista. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

 seura 

 kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

 kilpailusarja 

 syntymäaika 

 seuran edustaja kilpailupaikalla 

 tieto testiin osallistumisesta (ilmoittautumislomake sekä erillinen lomake siinä 
pyydettyine tietoineen täytettynä) 

 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 on suoritettu ja voimassa. 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kilpailut.ptl@gmail.com


       

 

 
Ilmoittautumismaksut 
         SM-noviisit, SM-kilpailu  65 € 
         SM-noviisit, Hopeafinaali 35 € 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 10.3.2019 mennessä.  
Saaja: Porvoon Taitoluistelijat ry  
IBAN: FI91 5358 0620 0789 61  
Viite: Seuran nimi ja teksti ”SM-nov SM2019 ja HF”  
Tuomarikulut veloitetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 17.3.2019 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen ohjelmat@stll.fi. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit mp3-tiedostoina osoitteeseen 

kilpailut.ptl@gmail.com 10.3.2019 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
 Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki lisäksi toimittaa kilpailupaikalle 

ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R, ei CD-RW), levyllä tulee olla merkittynä 
luistelijan sarja, nimi, seura ja LO tai VO. 

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella. 
 

Testipassit luovutetaan kilpailupaikalla 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.  
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Arvonta Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla keskiviikkona 
20.3.2019 klo 14.30 STLL:n toimistossa (Valimotie 10, 00380 HELSINKI). Luistelujärjestykset 
julkaistaan keskiviikkona 20.3.2019 yhtenäisenä listauksena STLL:n tulossivulla 
figureskatingresults.fi sekä mahdollisimman pian arvonnan jälkeen järjestävän seuran 
kilpailusivulla: porvoontaitoluistelijat.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/kilpailut-2018-2019/sm-
noviisien-sm2019-ja-hf/ 

 
 Ryhmäjaot vahvistetaan STLL:n tulossivuilla perjantaina 22.3. klo 15.30 mennessä. 

Mahdolliset poisjäännit arvonnan jälkeen on ilmoitettava kirjallisesti järjestäjälle perjantaihin 
22.3. klo 10.30 mennessä osoitteeseen kilpailut.ptl@gmail.com. 

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

Ruokailu Kilpailupaikalla ei ole ruokailumahdollisuutta kilpailijoille. Kisakahviosta on mahdollisuus 
ostaa pientä suolaista ja makeaa syötävää.  

 
Valmentajille ja arvioijille on järjestetty ruokailumahdollisuus. Tarkemmat ohjeet 
kilpailuinfosta.  

 
Majoitustarjous     Hotelli Haikon kartanon majoitustarjous on liitteenä. 
   
Kilpailusivut porvoontaitoluistelijat.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/kilpailut-2018-2019/sm-noviisien-sm2019-

ja-hf/ 
 
Kilpailun johtaja Erja Lipiäinen 

kilpailut.ptl@gmail.com  
puh. 0400 872 806  

 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
YL suunniteltu ohjelma -lomake 
Majoitustarjous 
SM-paikan ja Hopeafinaalipaikan lunastaneet luistelijat 
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