
Seinäjoen Taitoluistelijat ry  KILPAILUVAHVISTUS  
 
  Päivitetty 1.11.2020 
 
 
Seinäjoen Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun Seniorit, 
Juniorit ja Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailuun. 
 
Paikka Energia Areena (Jouppilanvuoren jäähalli) https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-
liikunta/liikunta/liikunta-ja-ulkoilupaikat/jaaurheilukeskus-ja-jaahallit/jouppilanvuoren-jaahalli/#22749bc6 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 

Lauantai 7.11 klo 9:30 Noviisit  1.7.2007-2008 vapaaohjelma 

Lauantai 7.11 klo 12:50 Juniorit lyhytohjelma 

Lauantai 7.11. klo 18:00 Seniorit lyhytohjelma 

Sunnuntai 8.11 klo 9:00 Noviisit  2005-30.6.2007 vapaaohjelma 

Sunnuntai 8.11 klo 12:10 Juniorit vapaaohjelma 

Sunnuntai 8.11 klo 18:15 Seniorit vapaaohjelma 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
Kilpailusarja Kansalliset Noviisit on jaettu kahteen ryhmään iän mukaan. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Kentän koko 28m x 58m 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat, lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti sekä erikseen annetun 

korona-ohjeen mukaan. 
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava 
viimeistään keskiviikkoon 21.10.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen 
kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä  

mp3-tiedostona osoitteeseen musiikki.seitl@gmail.com keskiviikkoon 21.10.2020 mennessä. 
Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_SUKUNIMI_ETUNIMI_SEURA_LO/VO. Kilpailijoiden musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroittain kootusti. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (Huom! EI CD-RW-levyjä!) 
 

Elementtitestit HOIKA-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022. 
Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään HOIKA-järjestelmään kilpailun 
jälkeen.  

 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Energia Areena 
neuvottelutila 

Maanantaina 
2.11.2020 klo 18:00 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 

https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikunta-ja-ulkoilupaikat/jaaurheilukeskus-ja-jaahallit/jouppilanvuoren-jaahalli/#22749bc6
https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikunta-ja-ulkoilupaikat/jaaurheilukeskus-ja-jaahallit/jouppilanvuoren-jaahalli/#22749bc6
mailto:kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi
mailto:musiikki.seitl@gmail.com


Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaina 5.11.2020 klo 18:00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei 
saa enää muuttaa. 
 
Sarjoissa Seniorit ja Juniorit vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä.  

 
Tulossivut https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2020-2021/seniorit-juniorit-ja-

noviisit-3-/tulokset/ 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 7.11 klo 8:00 ja sunnuntaina 8.11 klo 7:30. Kilpailijoiden 
sisäänkäynti on vasemmalta ovesta, aulassa ohjeet pukuhuonejakoihin. Pukuhuoneisiin vain 
kilpailijat. Yleisön sisäänkäynti Energia Areenan pääovista (jäähallin ovi)  
tai  vasemmalta ovesta, missä sijaitsee kilpailun kahvio. 

 
 
Pysäköinti Pysäköinti tapahtuu Energia Areenan pihassa.  

Pysäköinti maksuton.  
 
Lämmittelytilat Verryttelytiloina toimivat tanssisali, jäähallin juoksusuora tai ulkoalue (sään salliessa). 

Lisätietoja kilpailun korona-ohjeistuksessa. 
 
Palkintojenjako Palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Kilpailusarjojen kolme parasta palkitaan, Juniorit 

sarjassa palkitaan myös lyhytohjelman sekä vapaaohjelman 3. parasta. Palkitut voivat noutaa 
palkinnot infotiskiltä sen jälkeen kun tuomaristo on vahvistanut kilpailun tulokset. Juniorien 
lyhytohjelman palkinnot ovat noudettavissa sunnuntaina 8.11.  

  
Ruokailu Ruokailujärjestelyt arvioijille: järjestetään ruokailu 

Ruokailujärjestelyt valmentajille: eväskassit 
Ruokailujärjestelyt kilpailijoille/yleisölle: ei järjestetä 

 
Muuta huomioitavaa Liitteenä kilpailun korona-ohjeistus.  

        Kilpailupaikalla ei ole järjestävän seuran kioskia. 
         Jäähallin ala-aulassa palvelee S-kiekko juniorien kioski. 

 
Kilpailun nettisivut https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2020-2021/seniorit-juniorit-ja-
noviisit-3-/ 

 
Kilpailun johtaja Virve Hirvilampi 

virve.hirvilampi@netikka.fi / 0500 – 808 640 
 
Jakelu HTL, JeS, KK, KooVee, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, TapTL, TRT, UJK, UpTL, Varala, VG-62, 

VLK, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 
 Alustava aikataulu 

Arvioijat 
Ohje korona-aikana osallistujille 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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