
  KILPAILUVAHVISTUS  

  5.1.2023  

  

  

  

YL SENIORIT, JUNIORIT JA NOVIISIT, 2. LOHKOKILPAILU, LOHKO 3, TAMPEREELLA 14.-15.1.2023  
  

Koovee Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun senioreiden, 

junioreiden ja noviisien 2. lohkokilpailuun (Lohko 3) Tampereelle.   

  

Paikka   Hakametsän jäähalli 2. Keltinkatu 2, 33540 Tampere   

  

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys  

  

  Päivä ja kellonaika  Sarja  

14.1.2023 klo 09.15–20    

 klo 9.15- Noviisit, tytöt R1  

 klo 13.20- Juniorit, naiset  

 klo 19.20- Seniorit, naiset  

15.1.2023 klo 08:30–21.00    

 klo 8.30- Noviisit, tytöt R2  

 klo 12.20- Juniorit, naiset  

 klo 19.20- Seniorit, naiset  

  

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.   

  

   
 

Säännöt  

  

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä 

kaudelle 2022–2023. Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa 

ikäryhmiin.  

Kentän koko  

  

59,5 x 29,5 metriä  

Arviointi  

  
Käytössä on ISU-arviointi   

Arvioijat  STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä. 

  

Osallistujat 

Osallistujalista on liitteenä. Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 

mukaisesti. Peruminen on tehtävä sekä Taikkarissa että sähköpostitse 

kilpailut.koovee@gmail.com 

 

 

Ilmoittautumismaksut  

  

 Sarja  Maksu  

Noviisit   35,00e  

Juniorit  65,00e  

Seniorit  65,00e   

  

Ilmoittautumismaksu on maksettava 11.1.2023 mennessä Koovee ry tilille:                          

FI97 5730 0820 1129 40   

Merkitkää maksu YL LOHKOKILPAILU/SEURA.  

  

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.  

 

  

mailto:kilpailut.koovee@gmail.com


Suunniteltu ohjelma -lomake  

 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet ovat Taikkarissa.  Jos ohjelmaan on tullut muutoksia 

ilmoittautumisen jälkeen, tee muutokset ilmoittautumisen yhteydessä annettuun 

ohjelmaan(ei siis kilpailuyksikkö-kohdassa, josta tieto ei välity jo ilmoittauduttuun 

kilpailuun).  

  

Musiikki  

  

  

Musiikkitiedostot on tallennettu Taikkariin   

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio cd-levyllä tai muistitikku.  

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

Elementtitestit  

Toimihenkilöt 

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettynä kyseiseen testitasoon. Testitasolle 

ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun jälkeen. 

 

 

Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran 

edustajat) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 

Arvonta  

 

 

 

Tulossivut 

Jäähalliin 

saapuminen ja 

akkreditointi 

Pysäköinti 

Lämmittelytilat 

Palkintojenjako 

 

Arvonta suoritetaan tiistaina 10.1.2023 klo 20.00. Kilpailun sivustolta löydät teams-

kokouksen linkin arvontaan. Mahdolliset poisjäännit on ilmoitettava ennen arvontaa 

viimeistään tiistaina klo 15 järjestäjälle. Arvonnan jälkeen tulevat poisjäännit on ilmoitettava 

järjestävälle seuralle perjantaina 13.1.2023 klo 11 mennessä. 

 

Arvonnan jälkeen luistelujärjestys julkaistaan kisasivuilla. Verryttelyryhmät ja 

minuuttiaikataulu julkaistaan perjantain 13.1.2023 klo 12. Kilpailusarjoissa, joissa on sekä 

lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten 

käänteisessä järjestyksessä.  

 

 

Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (tsalonen.net)  

 

 

 Ovet aukeavat kilpailijoille klo 07.30. Luistelijoiden, valmentajien ja tuomareiden 

sisäänkäynti on Haka2 harjoitushallin leikkikentän päädyssä sivuovella. Luistelijat 

akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailun vastaanotossa.  

 

 

Pysäköinti tapahtuu Hakametsän jäähallin pysäköintialueella. Pysäköinti on maksutonta.  

 

 

Haka2-hallin yläkerran peilisali ja hallin käytävät.  

 

 

Palkintojenjako pidetään mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen jäähallin 

aulassa, kioskin läheisyydessä. Kolme sarjan parasta palkitaan.  

Ruokailu  

  

Ruokailu on järjestetty arvioijille. Valmentajille on taukotilassa pientä syötävää ja juotavaa.   

Pääsyliput  Vapaa pääsy  

  

  

Kilpailun nettisivut https://koovee.fi/taitoluistelu/yl-seniorit-juniorit-ja-noviisit-2-lohkokilpailu-lohko-3/  
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Kilpailun johtaja   Laura Päivistö  

    

  

040 8433 368  

Kilpailun sihteeri   Marika Peltoniemi   

                                040 750 8177  

          

  

kilpailut.koovee@gmail.com    

Jakelu  

 

Liitteet   

Kutsutut seurat, STLL, arvioijat  

 Osallistujat 

Arvioijat 

  

  


