
KUOPION TAITOLUISTELIJAT ry

KILPAILUKUTSU 9.3.2022

NOVIISIEN  LOPPUKILPAILU
NOVIISIEN HOPEAFINAALI

Kuopion Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022

lunastaneita sekä pisterankingin  perusteella kilpailupaikan saaneet luistelijat otsikon

kilpailuun 10.4.2022.

Paikka Olvi Areena

Hannes Kolehmaisen katu 4 70110 Kuopio

Aika ja alustava aikataulu
10.4.2022

klo 08.30 – 12.00 Noviisit  HF

klo 12.00 - 15.30 Noviisit KF

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat VO/ kesto/kerroin

Noviisit 3 min +- 10 s / 1,3

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Arviointi
Käytössä on ISU-arviointi



Arvioijat
Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Virallinen ilmoittautuminen avautuu STLL Taikkari-järjestelmässä perjantaina 11.3.2022 klo

9.00 ja päättyy sunnuntaina  27.3.2022 klo 20.00. Huomatkaa ilmoittaa myös hopeafinaalin

varapaikalla olevat luistelijat.

Mikäli luistelija ei ota finaalipaikkaa vastaan, luistelijan seuran on ilmoitettava viimeistään

sunnuntaina 27.3.2022 klo 20.00 mennessä sekä kilpailukoordinaatiotiimin sähköpostiin

kilpailut@stll.fi että järjestävän seuran sähköpostiin. Tämän ajankohdan jälkeen finaaleihin

osallistujia ei enää täydennetä, vaikka  poisjääntejä vielä tulisi. Kilpailun järjestäjä

vahvistaa kahden vuorokauden sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä loppukilpailussa ja

hopeafinaalissa kilpailevat luistelijat.

Luistelijan suunniteltu ohjelma ja ohjelmamusiikki tulee olla ladattuna Taikkariin ennen

ilmoittautumista. Ilmoittautumista  ei voi suorittaa loppuun ilman em. tietoja.

Kilpailijoiden lisäksi Taikkarissa ilmoitetaan myös kilpailuun osallistuvat valmentajat ja seuran

edustajat tai toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittamaan ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla

on kilpailu- tai toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, sarjaan

vaadittavat elementtitesti on suoritettu/voimassa.

Kilpailuun voi ilmoittaa ainoastaan ne henkilöt, joilla on voimassa oleva kilpailu- tai
toimihenkilöpassi.

Osallistumisen peruuttaminen
sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut

Noviisit KF 35€

Noviisit HF 35€

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 27.3.2022 klo 20.00.

mailto:kilpailut@stll.fi


Musiikki
Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 27.3.2022 klo 20.00 mennessä.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio.
Mikäli musiikkitiedostoihin tulee muutoksia 27.3.2022 klo 20.00 jälkeen, pyydämme

ilmoittamaan muutokset  suoraan osoitteeseen silverskate.kuta@gmail.com.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit
Luistelija voi suorittaa kilpailussa testejä, mikäli tuomaristo täyttää kriteerit.  Kilpailussa

suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan  liitteenä olevalla

testi-ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen silverskate.kuta@gmail.com. Ilmoita vain ne

tasot, jotka luistelijalta puuttuvat. Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen

testitasoon. Huomatkaa elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös

kaudelle 2022-2023.

Arvonta
Arvonta suoritetaan 6.4.2022 ja jako verryttelyryhmiin suoritetaan samalla.

Sääntökirjan kohdan 15.11. mukaan loppukilpailuissa ja hopeafinaalissa ensimmäisen

kilpailuosion  luistelujärjestys on valintakilpailujen pisterankingin käänteinen järjestys,

mutta luistelujärjestys arvotaan ryhmittäin.

Ruokailu
Kilpailun aikana järjestetään ruokailu valmentajille sekä arvioijille. Kilpailupaikalla toimii kahvio.

Muuta huomioitavaa
Koronaohjeet: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja –määräyksiä. Näillä

voi olla vaikutuksia  kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin

varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa.

Kilpailun nettisivut https://www.kuta.fi/silver-skate-2022-novice-finals/

https://www.kuta.fi/silver-skate-2022-novice-finals/


Tervetuloa Noviisien loppukilpailuun!

Kilpailunjohtaja
Jari Karhu
silverskate.kuta@gmail.com

Jakelu Kulta- ja hopeafinaalipaikan lunastaneiden kilpailijoiden seurat, STLL, arvioijat


