
KILPAILUKUTSU 23.9.2022          
 
 
 
 

 
Kansallisten Senioreiden, Junioreiden ja Noviisien 3. lohkon ensimmäinen lohkokilpailu 4-6.11.2022 
 
Seinäjoen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita 
yksinluistelun kansallisten Senioreiden, Junioreiden ja Noviisien 3. lohkon ensimmäiseen lohkokilpailuun. 
 
Paikka  Energia Areena (Jouppilanvuoren jäähalli), Alaseinäjoenkatu 9, 60320 Seinäjoki  
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

Perjantai 4.11.2022 klo 17:00-21:30 Noviisit Ryhmä 1 
Lauantai 5.11.2022 klo 8:30-13:00 Noviisit Ryhmä 2 
Lauantai 5.11.2022 klo 13:15-21:00 Juniorit lyhytohjelma  
Lauantai 5.11.2022 klo 21:15-22:30 Seniorit lyhytohjelma 
Sunnuntai 6.11.2020 klo 9:00-16:45 Juniorit vapaaohjelma  
Sunnuntai 6.11.2020 klo 17:00-18:15 Seniorit vapaaohjelma 

 
Seuroille on lähetetty ennakkokysely todellisista osallistujamääristä, joihin on pyydetty 
vastausta 3.10 mennessä. Mikäli kilpailijoita oikeasti on maltillisempi määrä ja aikatauluun 
sopii, kilpailevat kaikki sarjat lauantai-sunnuntai. Kun osallistujamäärät ovat tiedossa, 
lasketaan tarkennettu aikataulu. Lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat Sarja LO/RT kesto/kerroin VO/VT kesto/kerroin 

Kansalliset Seniorit, naiset 2 min 40 s ± 10 s /1,33 3 min 30 s ± 10 s /2,67 

Kansalliset Juniorit, tytöt 2 min 40 s ± 10 s /1,33 3 min 30 s ± 10 s /2,67 

Kansalliset Noviisit, tytöt - 3 min ± 10 s /2,13 

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

Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 
Kentän koko 28 x 58 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehdään Taikkarissa  www.taikkari.fi  alkaen 26.9.2022 klo 9:00 
viimeistään 14.10.2022 klo 20:00. 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 21.10.2022 ja tällöin ilmoittautumismaksu on 
kaksinkertainen.  

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

 seura 

 kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

 kilpailusarja 

 syntymäaika 

 seuran edustaja kilpailupaikalla 

 tieto testiin osallistumisesta 

 sähköpostiosoite vahvistusta varten 

 sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten  
 

Kilpailijoiden lisäksi ilmoitetaan myös kilpailuun tulevat valmentajat ja seuran edustajat tai 
toimihenkilöt. Kilpailuun voi ilmoittaa ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden 
kilpailusarjaan vaadittavat elementtitestit on suoritettu/voimassa. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Peruutukset tulee 
ilmoittaa viipymättä myös osoitteeseen kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi  

http://www.taikkari.fi/
mailto:kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi


 
 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

Noviisit      45 € 

Juniorit      65 € 

Seniorit      65 € 

 
Laskutamme ilmoittautumismaksut sekä tuomarikulut seuroilta jälkikäteen STLL:n sääntöjen 
mukaisesti. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet on tallennettava Taikkariin viimeistään 21.10.2022 klo 20:00 

 
Musiikki Musiikkitiedostot on tallennettava Taikkariin  mp3-tiedostona 21.10.2022 klo 20:00 mennessä. 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Kilpailijalla tulee 
olla varamusiikki mukana tallennettuna muistitikulle. Varamusiikki annetaan kilpailusuorituksen 
ajaksi valmentajalle. 

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella sekä Taikkarissa luistelijan 
lisätietokenttään.  
HOIKA-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2023-2024. 

 
Arvonta Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 

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

 
Ruokailu Ruokailu järjestetään valmentajille ja arvioijille.  
 
Majoitustarjoukset 
        Original Sokos Hotel Vaakuna ( Kauppatori 3, Seinäjoki ) 

       Yhden hengen standard-luokan huone 89€ / vuorokausi 
                               Kahden hengen standard-luokan huone 109€ / vuorokausi 
                               Kahden hengen standard-luokan huone lisävuoteella 129€ / vuorokausi 
 

Varauksen teon yhteydessä tulee ilmoittaa olevansa oikeutettu kyseiseen Seinäjoen 
Taitoluistelijat – tarjoushintaan. Hintatarjous on voimassa 2 viikkoa ennen ajankohtaa 
mennessä tehtyihin varauksiin hotellien varaustilanteen mukaan. Sen jälkeen hinta on 
kyseisenä päivänä voimassa oleva päivän hinta. myyntipalvelu@seinajoki@sokoshotels.fi / 
010 7647000  

        _____________________________________________________________________ 
 

       Scandic Seinäjoki (Kauppakatu 10, Seinäjoki) 
        Standard Twin yhden hengen huone 84€ / vuorokausi 
        Standard Twin kahden hengen huone 84€ / vuorokausi 
        Standard Family Three yhden hengen huone 94€/ vuorokausi 
        Standard Family Three kahden hengen huone 94€ / vuorokausi 
        Standard Family Three kolmen hengen huone 104€ / vuorokausi  
 

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BSTL041122 30.10.2022 mennessä hotellin     
varaustilanteen mukaan http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BSTL041122 tai 
seinajoki@scandichotels.com / 06 – 2413 0019  

 
Kilpailun nettisivut https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2022-2023/seniorit-
juniorit-noviisit-3-loh/ 
 
Kilpailun johtaja Virve Hirvilampi virve.hirvilampi@netikka.fi / 0500 808 640 
 
Jakelu HTL, JeS, KK, Koovee, OLK, PoriTa, RauTL, Salpa, SeiTL, SCT, TapTL, TRT, UJK, UpTL, 

Varala, VG-62, VLK, VSTL, STLL, arvioijat 
 
Liitteet YL testi-ilmoittautumislomake 
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