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YL	  JUNIOREIDEN	  JA	  SENIOREIDEN	  I	  LOHKON	  SEKÄ	  JT	  DEBYTANTTIEN	  JA	  
NOVIISIEN	  2.	  VALINTAKILPAILU	  26.-‐28.1.2018	  
	  
KAUNIAISTEN TAITOLUISTELUKLUBI RY – KATA KUTSUU STLL:N JÄSENSEUROJEN 
KILPAILULISENSSIN TAI –LUVAN LUNASTANEITA JA VAADITTUJEN PERUS- JA 
ELEMENTTITESTIEN SUORITTANEITA YKSINLUISTELUN JUNIOREITA JA SENIOREITA 
SEKÄ JÄÄTANSSIN DEBYTANTTEJA JA NOVIISEJA KAUNIAISTEN JÄÄHALLISSA 
PIDETTÄVÄÄN VALINTAKILPAILUUN. 

 
Aika ja paikka 26.–28.1.2018  

Kauniaisten jäähalli, Vanha Turuntie 42, Kauniainen 
 
Kilpailusarjat YL kansalliset juniorit, lyhyt- ja vapaaohjelma 
  YL kansalliset seniorit, lyhyt- ja vapaaohjelma 
  JT debytantit, kuvio- ja vapaatanssi 
  JT noviisit, kuvio- ja vapaatanssi 
        
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n sääntöjä kaudelle 2017–

2018. Arviointitapana yksinluistelussa käytetään ISU-arviointia ja 
jäätanssissa JÄPI-pistelaskuarviointia. 
 
Juniorit-sarjassa vapaaohjelmakilpailuun pääsee lyhytohjelman 30 
parhaiten sijoittunutta, muista sarjoista vapaaohjelmaan tai -tanssiin 
pääsee kaikki osallistujat.  

Musiikkilaitteet  CD-soitin, vain CD-R levyt.  
 
Alustava aikataulu  YL seniorit ja juniorit: lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 10–18
  Molempina päivinä ensin kilpailee seniorit ja sitten juniorit.  

  JT debytantit ja noviisit: perjantai–sunnuntai.  
Kilpailupäivät vahvistetaan mahdollisimman pian. 

 
Tarkka aikataulu julkaistaan kilpailuvahvistuksessa lopullisen 
osallistujamäärän selvitessä. Kilpailun aikana sarjojen sisällä 
noudatamme joustavaa aikataulua.  
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
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Ilmoittautuminen  Kirjalliset ilmoittautumiset ja ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet 
pyydetään toimittamaan sunnuntaina 14.1. mennessä osoitteeseen 
kilpailut.kata@gmail.com. 

  
 Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi, syntymäaika ja 

lisenssin/kilpailuluvan maksupäivä sekä sähköpostiosoite, johon 
kilpailuvahvistus ja tuomarilasku lähetetään.  

 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen 
lisenssi tai kilpailulupa ja vakuutus, ja että luistelija on suorittanut 
kilpailusarjaan vaadittavan perus- ja elementtitestin.  

YL kilpailussa suoritettavat elementtitestit ilmoitetaan myös 
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Hyväksytysti suoritetut elementit 
merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen paikan päällä. 

Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu YL kilpailussa 65 €/luistelija ja  
JT kilpailussa 25 €/pari on maksettava viimeistään 15.1. Kauniaisten 
Taitoluisteluklubin tilille FI06 1378 3000 2029 09. 

 
Arvonta  Järjestävä seura arpoo luistelujärjestyksen perjantaina 19.1. 

Järjestys lähetetään kilpailuun ilmoittautuneille seuroille niiden 
antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään seuraavana päivänä. 
Luistelujärjestys julkaistaan myös KaTan nettisivuilla. 

 
 Lopullinen ryhmäjako on nähtävissä viimeistään torstaina 25.1. 

KaTan nettisivuilla. 
 
Vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytohjelmakilpailun tulosten 
käänteinen järjestys.  

Peruutukset 16.1. jälkeen tehtävistä peruutuksista tulee esittää lääkärintodistus, 
jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. 

  
Tuomaristo STLL:n nimeämä tuomaristo julkistetaan kilpailuvahvistuksessa.  
 
Majoitus  Majoitustarjous liitteenä. 
 
Tiedustelut  Kilpailunjohtaja 

Lia Jokinen 
kilpailut.kata@gmail.com 
p. 040 5100117 
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 TERVETULOA KAUNIAISIIN!  
 
 Kauniaisten Taitoluisteluklubi ry. 
 Lia Jokinen 

 
Jakelu ETK, HTK, HTL, JTL, KeLS, Koovee, ML, RauTL, SCT, SeiTL, STR, 

TL, TRT, TTK ja HL sekä STLL 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

Majoitustarjous 
YL testi-ilmoittautumislomake  

  
  

   

 


