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KILPAILUKUTSU  

    
  16.8.2020 
 
 
 

 
B-sarjojen aloituskilpailu 20.9.2020 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:nrekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita 
yksinluistelun  A-silmuja, noviiseja, junioreita ja senioreita sunnuntaina 20.9.2020 Porvoossa järjestettävään 
B-sarjojen aloituskilpailuun. Kilpailu on Kaakkoisen alueen seurojen luistelijoille sekä Helsingin alueelta 
seurojen EsJt, ETK, HL ja TTK luistelijoille. 
 
Aika  Sunnuntai 20.9.2020 klo 9.00-20.00 
Paikka  Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo 

 
Kilpailusivu http://www.porvoontaitoluistelijat.fi 
 
Kilpailusarjat  A-silmut, tytöt, vapaaohjelma 

Noviisit, tytöt, vapaaohjelma 
Juniorit, tytöt, vapaaohjelma 
Seniorit naiset, vapaaohjelma 
 

Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kauden 2020-2021 sääntöjä. 
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

  
  Aloituskilpailusarjoissa ei karsita luistelijoita. 
 
Kentän koko  58 x 28 metriä 
 
Alustava aikataulu  Sunnuntai 20.9.2020 klo 9.00-20.00. Noudatamme kilpailussa joustavaa 

aikataulua ja pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu 
ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen  Seuroja pyydetään ilmoittamaan osallistujat liitteenä olevalla lomakkeella 

osoitteeseen kilpailut.ptl@gmail.com viimeistään 1.9.2020 klo 20 mennessä.  
 
 Ilmoittautumisessa on mainittava:  

- seura 
- kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
- syntymäaika 
- kilpailusarjaseuran edustaja kilpailupaikalla 
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- sähköpostiosoite vahvistusta varten 
- sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta 

varten 
 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat 
voimassa ja sarjaan vaadittavat elementtitestit on suoritettu. 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Kilpailuosallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksu  A-silmut    40 € 
  Noviisit    45 € 
  Juniorit    60 € 
  Seniorit    60 € 

 
Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 

 
Ohjelmalomakkeet Pyydämme lähettämään tarkistetut ja voimassaolevat ohjelmalomakkeet 

osoitteeseen kilpailut.ptl@gmail.com viimeistään 1.9.2020. Lomakkeessa 
tulee olla myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 

osoitteeseen kilpailut.ptl@gmail.com viimeistään 3.9.2020 mennessä. 
Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti ja tiedostot on 
nimettävä seuraavasti: 

 sarja_luistelija_seuralyhenne _LO / VO. 
 
Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki lisäksitoimittaa 
kilpailupaikalle ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R, ei CD- 
RW), levyllä tulee olla merkittynä luistelijan nimi ja seura. 
 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan su 13.9.2020 klo 14.00 Porvoon 

jäähallilla ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). 
Luistelujärjestys julkaistaan viimeistään seuraavana päivänä kilpailusivuilla.  

 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt talkoolaisille, valmentajille ja arvioijille. 
 
Muuta huomioitavaa Aloituskilpailuissa ei voi suorittaa elementtitestejä. Kilpailuun osallistuvien A-

silmujen tulee olla suorittanut ET2 hyväksytysti. Muiden sarjojen osallistujilta 
ei edellytetä testisuorituksia, jotta voisivat osallistua kilpailuun. 
 

Kilpailun johtaja  Merja Penttinen 
  kilpailut.ptl@gmail.com 
  040 556 0799 
 
Jakelu   Kaakkoisen alueen seurat: HaTaL, KKJT, KoTa, KTL, LRL, LrTL, LoTTa, ML, PTL, 

SaiML  
 Helsingin alueelta: EsJt, ETK, HL, TTK  

 arvioijat 
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Liitteet   Ilmoittautumislomake 
  Suunniteltu ohjelma-lomake 
    
 
 
 

Tervetuloa Porvooseen!  
 
 
Kilpailun johtaja   Kilpailusihteeri 
Merja Penttinen   Kirsi Laatikainen 
kilpailut.ptl@gmail.com   kilpailut.ptl@gmail.com 


