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Kilpailuvahvistus 11.11.2021 
 
 

SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 2. LOHKOKILPAILU (LOHKO 1) 
 

Oulun Luistelukerho ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun        SM-Noviisien 
ja Debytanttien (tytöt) 2. lohkokilpailuun (lohko 1). 

 
 

Paikka Oulunsalon Jäähalli, Tuohikuja 6, 90460 Oulu 
 https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/oulunsalon-jaahalli 
 

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 
  
Päivä ja kellonaika Sarja 

La 20.11.2021 klo 10.00 – 14.45 Debytantit, tytöt 

La 20.11..2021 klo 15.30 – 19.30 SM-Noviisit, tytöt, LO 
Su 21.11.2021 klo 10.00 – 15.00 SM-Noviisit, tytöt, VO 

 
 
Kilpailusarjat  
 

Sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

Debytantit, tytöt, synt. 1.7.2007 tai 
myöh. 

 3 min +-10 s / 1,3 

SM-Noviisit, tytöt, synt. 1.7.2005 tai 
myöh. 

2 min 20 s +-10 s / 0,7 3 min +-10 s / 1,4 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 

 
Kentän koko 59x28 

 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 

 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Lista liitteenä. 

 
Osallistujat ja peruuttaminen 

 
Osallistujalista on liitteenä. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 

 
Sarja Maksu 
YL Debytantit, tytöt  35 e 
YL SM-Noviisit, tytöt 65 e 
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Osallistuva seura maksaa osallistumismaksun välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä  ja 
maksut tulee olla maksettuna ennen kilpailua 17.11.2021 mennessä. 

 
Saaja: Oulun Luistelukerho ry 
Tilinumero: FI08 1107 3000 6201 57  
Viesti: seura/2xSM-noviisit ja 1xdeby (esim. OLK/3xdeby) 

Pyydämme suorittamaan maksun eräpäivään mennessä. 
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 
 Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) 
 poikkeuksellisesti jo to 11.11.2021 klo 20.00 mennessä. 
 

Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin  (www.taikkari.fi) 
 poikkeuksellisesti jo to 11.11.2021 klo 20.00 mennessä. 

 
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 
Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Elementtitestit Mikäli ette ole toimittaneet: Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan 

kilpailuilmoittautumisen                                    yhteydessä (viim. 5.11.) liitteenä olevalla testi-
ilmoittautumislomakkeella sähköpostiin kilpailut@oulunluistelukerho.fi 

 
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023. 

 
Arvonta 

 Paikka Aika 
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Raksilan Jäähalli  
ti 16.11.2021 klo 
17.30 

. 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla saman päivän aikana. 
 
Jako verryttelyryhmiin tehdään to 18.11.2021 klo 20.00, jonka jälkeen niitä ei saa enää 
muuttaa. Verryttelyryhmäjaot julkaistaan kilpailun nettisivulla mahdollisimman nopeasti. 
 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä 

 
Kilpailun nettisivut ja tulossivut 

 
http://www.oulunluistelukerho.fi/fi/ylsm-noviisitdebytantitlohko1/ 

 

Linkki tulossivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla viikolla 46. 
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Jäähalliin saapuminen ja lämmittelytilat 

 
Ovet aukeavat kilpailijoille molempina päivinä klo 8.45. 
 
Ks. ohje hallikäytännöistä. 
Yleisö voi tulla ainoastaan jäähallin puolelle katsomoon (ei pukukoppitiloihin). 

 
Palkintojenjako Kunkin sarjan Top 3 -palkitaan Oulunsalon jäähallin aulassa. Aulan tilat ovat rajalliset, joten  

palkintojenjaossa voivat olla paikalla ainoastaan palkittava ja valmentaja. 
 

Ruokailu Ruokailu järjestetään jäähallilla arvioijille. Valmentajille on lämmintä juomista ja pientä syötävää. 
 

Muuta huomioitavaa 
 

Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun 
järjestämiseen. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset jne) 
ja järjestävän seuran www‐sivulla. 
 
Järjestävä seura kuvaa tapahtumaa ja julkaisee kuvia luistelijoista sosiaalisen median 
kanavissa (Instagram ja Facebook). Mikäli et halua yksittäisen luistelijan/henkilön kohdalla 
näin toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen kilpailunjohtajalle. 
 
Oulunsalon jäähallin edustalla on maksuttomat parkkipaikat. Liikuntakeskuksessa on myös 
muuta   toimintaa, jolloin parkkipaikkoja saattaa olla rajoitetusti. 
 
Kaleva näyttää tilaajilleen SM-Noviisien ja Debytanttien 1. lohkon toisen osakilpailun 
selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron (1kk) 
tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live. Lähetyksestä tulee myöhemmin tallenne, 
jota pääset katsomaan haluamanasi ajankohtana. 
  
Kaleva Live näyttää kilpailuista seuraavat osat: la 20.11. klo 10-14.30 Debytantit (tytöt) ja su 
21.11. klo 10-15.30 SM-Noviisit (tyttöjen vapaaohjelma).” 

 
Kilpailunjohtaja  
 Marja Mäki, Oulun Luistelukerho ry 

kilpailut@oulunluistelukerho.fi 
puh. 040 5508474 (klo 16 jälkeen arkisin ja 
la-su klo 10 jälkeen) 

 
Kilpailun sihteeri    
 Hanna Lehtiniemi, Oulun Luistelukerho ry       
 kilpailut@oulunluistelukerho.fi 
                               puh. 040 575 3037 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN OULUUN OULUNSALON JÄÄHALLILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

Jakelu SM-Noviisit, Debytantit, Lohko 1: ESJT, ETK, HTA, HTK, KATA, KELS, NTL, OLK, TTK, 
VTL 

 STLL: Anne Fagerström ja Minna Fernelius 
 Arvioijat 
 
Liitteet Arvioijat -luettelo 

Osallistujat 
 Competition Schedule (alustava) 

Toimintaohje jäähallilla 
  


