
 KILPAILUKUTSU 
 14.10.2022 
 
 
 
YKSINLUISTELUN SM-senioreiden ja SM-junioreiden sekä PARILUISTELUN SM-senioreiden 
2.valintakilpailu.  
 
Koovee Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022–2023 lunastaneita yksinluistelun 
ja pariluistelun SM-senioreita sekä yksinluistelun SM-junioreita 12.-13.11.2022 järjestettävään 2. 
valintakilpailuun Tampereelle.  
 
Paikka  Hakametsän jäähalli 2. Keltinkatu 2, 33540 Tampere  
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 
 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

12.11.2022 klo 09.00–19.00 SM-juniori naiset ja miehet 
 SM-seniori miehet ja naiset 
 SM-seniori pariluistelu 
  
13.11.2022 klo 09.00–18.00  SM-juniori naiset ja miehet 
 SM-seniori miehet ja naiset 
 SM-seniori pariluistelu 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat    Sarja                                           LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

SM-juniorit, naiset 2 min 40 s ± 10 s / 1,33 3 min 30 s ± 10 s / 2,67 
SM-juniorit, miehet 2 min 40 s ± 10 s / 1,67 3 min 30 s ± 10 s / 3,33 
SM-seniorit, naiset 2 min 40 s ± 10 s / 1,33 4 min ± 10 s / 2,67 
SM-seniorit, miehet 2 min 40 s ± 10 s / 1,67 4 min ± 10 s / 3,33 
SM-seniorit, pariluistelu 2 min 40 s ± 10 s / 1,33 4 min ± 10 s / 2,67 

 
SM-junioreiden valintakilpailuissa vapaaohjelmaan pääsee lyhytohjelman 30 parasta 
luistelijaa.  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023 
 
Kentän koko 30 x 60 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen 14.10.2022 klo 9:00 ja 
viimeistään perjantaina 28.10.2022 klo 20.00. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 2.11.2022 klo 20.00 mennessä 
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 menevät valmentajat ja seuran edustajat tai 
toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että sarjaan vaadittavat 
elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 
Yksinluistelu SM-seniorit ja -juniorit 80,00 
Pariluistelu SM-seniorit 80,00 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään tiistaina 08.11.2022 Koovee ry tilille:                         
FI97 5730 0820 1129 40  
Merkitkää maksu KILPAILUN NIMI/SEURA. 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään keskiviikkona 02.11.2022 
klo 20.00.  
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona viimeistään keskiviikkona 02.11.2022 
klo 20.00. 

 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (mp3-muodossa). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Koska liitto striimaa kilpailun SkatingFinland Liven sekä Ruutu+ kautta, on tärkeää, että myös 
musiikkitiedot on tallennettu Taikkariin asianmukaisesti.  

 
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  

 Paikka Aika (X) 
Arvonta suoritetaan FSM tuloslas-
kentaohjelman satunnaistoiminnolla 
(randomize) 

Suomen 
Taitoluisteluliiton 
toimisto (Sporttitalo, 
Pitäjänmäki) 

09.11.2022 
klo 14.30  

 
Vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  

 
Ruokailu Ruokailu on järjestetty arvioijille. Valmentajille on taukotilassa pientä syötävää ja juotavaa.  
 
Pääsyliput Vapaa pääsy 
 
Kilpailun nettisivut 

https://koovee.fi/taitoluistelu/yl-pl-sm-seniorit-seka-yl-sm-juniorit-2-valintakilpailu/ 
 
Kilpailun johtaja Ville Kauppinen 

040 861 9106 
 

Kilpailun sihteeri Marika Peltoniemi  
                              040 750 8177 
       kilpailut.koovee@gmail.com  
 
Jakelu Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 

 


