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NOVIISIEN SB-PISTEKILPAILU / 2.VALINTAKILPAILU, KAUNIAINEN 

Kauniaisten Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 
lunastaneita Helsingin alueen seurojen yksinluistelun noviiseja 2. SB-pistekilpailuun. 

 

Paikka  Kauniaisten Jäähalli 

Vanha Turuntie 42, 02700 KAUNIAINEN  

Aika ja aikataulu 31.1.2020 klo 12:00-17:00 

 Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura 

varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Säännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä, sekä STLL:n 

alueiden laatimia noviisien valtakunnallisten finaalien sääntöjä kaudelle 

2019-2020. Finaalien säännöt ovat luettavissa: https://www.stll.fi/wp-

content/uploads/sites/4/2019/08/YL-Noviisienvaltakunnallisten-finaalien-

säännöt-2019-2020.pdf 

Osallistuakseen tähän SB-pistekilpailuun ei luistelijan ole tarvinnut 

suorittaa STLL:n testijärjestelmän perus- eikä elementtitestejä. SB-pisteet 

valtakunnallista rankingia varten merkitään kuitenkin vain niille 

luistelijoille, jotka ovat läpäisseet PT2 ja ET2 ennen SB-pistekilpailun 

suoritusta. Tieto kilpailuun ilmoitettavien luistelijan testisuorituksista 

merkitään ilmoittautumislomakkeelle luistelijoita ilmoittavan seuran 

toimesta 

Arviointi   Käytössä on ISU-arviointi.  

Arvioijat  Paneelin kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
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Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 10.1.2020 klo 

20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.kata@gmail.com liitteenä olevalla 

lomakkeella. 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit 

ovat voimassa ja perus- ja elementtitestien suoritukset ilmoitetaan 

totuudenmukaisesti kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Jälki-

ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 

Kilpailuvahvistus  Kilpailuvahvistus, osallistujien nimet ja alustava aikataulu julkistetaan 
maanantaina 13.1.2020 mennessä kilpailun verkkosivuilla ja lähetetään 
sähköpostitse seuroille ilmoittautumisessa annettuun osoitteeseen 

Ilmoittautumismaksut Sarja: Noviisit  Maksu: 45€ 

 Ilmoittautumismaksut laskutetaan osallistuneilta seuroilta kilpailun jälkeen, 

yhdessä arvioijien kulujen kanssa 

Osallistumisen peruuttaminen 

Sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti 

Suunniteltu ohjelma -lomake  

Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään  

20.1.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.kata@gmail.com. 

Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.  

Musiikki  Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit CD-levyllä (ei RW) 

kilpailupaikalle. Musiikista on oltava mukana myös varakopio. 

Arvonta Arvonta suoritetaan 17.1.2020 koneellisesti. Luistelujärjestys on nähtävillä 

kilpailun nettisivuilla viimeistään 18.1.2020.   

Jako verryttelyryhmiin suoritetaan viimeistään 24.1.2020, jonka jälkeen 

niitä ei enää saa muuttaa. 

Kilpailun nettisivut  https://www.kauniaistentaitoluisteluklubi.com/kilpaileminen/katan-jarjestamat-

kilpailut-2019-20?newKskPage# 
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Kilpailun johtaja Mari Kettunen 

kilpailut.kata@gmail.com 

044-9844731 

 

Jakelu EsJt, EVT, ETK, HL, HSK, HTK, KaTa, MTK, OTK, TTK, arvioijat 

Liitteet Ilmoittautumislomake 

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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