KILPAILUINFO: Tutustu myös seuran laajaan kilpailuoppaaseen !
Sekä kilpailukäytäntöohjeistukseen !
LUISTELIJAPASSIT:
- Kaikilla tulee olla kilpailupassi
Vakuutukseton kilpailijapassi heille joilla on oma riittävän kattava vakuutus ja vakuutuksellinen kilpailijapassi
heille joilla ei ole omaa vakuutusta.
Liiton sivuilla lisäohjeet ja mitä tuon vakuutuksen tulee kattaa. Sekä maksuohjeet luistelijapassin
lunastamista varten.
-

Tarvittaessa voit korottaa passin esimerkiksi harrastepassista kilpailupassiksi kirjautumalla
uudelleen HOIKA-järjestelmään ja ostamalla tarvitsemasi kilpailupassin. Järjestelmä tunnistaa
jo voimassa olevan passin, ja maksat vain erotuksen.

Maksupäivä ja passin tyyppi sekä sportti ID tulee merkitä MyClubiin luistelijan omiin tietoihin (muista
painaa tallenna),
Huomioittehan, että luistelijapassin voimassaoloaika on 1.5-30.4 eli toukokuusta alkaen ja myös kesäleireille
ja kesäharjoittelussa heinäkuussa luistelijalla on jo oltava luistelijapassi jo voimassa ! Passit tulevat myynttiin
jo maaliskuun puolella.
https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/
KILPAILUMAKSUT:
Kilpailuilmoittautumismaksut maksetaan seuran ohjeistuksen mukaisesti. Tiedot löytyvät seuran
kilpailusivuilta seuran kilpailuoppaasta.
Kilpailujen peruuttaminen luistelijasta johtuvasta syystä VAIN läääkärintodistuksella (muuten
osallistumismaksua ei palauteta seuralle ja kilpailija sitoutuu sen itse aina maksamaan).
Kilpailukutsusta näet päivämäärän mihin mennessä kilpailu on mahdollista peruuttaa maksutta ilman
lääkärintodistusta.
- ja muistattehan AINA ilmoittaa AJALLAAN kutsun saapuessa teille osallistumisenne kisoihin
seuran nettisivujen kautta. Seuratkaa kilpailusivuja aktiivisesti. KIITOS !

Sääntökirjan kohta käyttäytymisestä kilpailuissa:
KÄYTTÄYTYMINEN
Luistelijan ja hänen seuransa edustajien on kiinnitettävä erityistä huomiota urheilijamaiseen
käyttäytymiseen.
Jos kilpailija tai hänen edustajansa (valmentaja, katsoja, toimitsija tai joku muu) arvostelee julkisesti
tuomareita/teknisiä tai muita toimitsijoita epäasiallisella tavalla, STLL:n liittohallituksella on oikeus
määrätä ko. luistelija tai joukkue kilpailukieltoon (ISU 125) tai määrätä sakkorangaistus.
Hyviin tapoihin kuuluu kaikkien kilpailuun osallistuvien henkilöiden kunnioittaminen hänen
tehtävästään riippumatta. Ks. STLL:n sosiaalisen median pelisäännöt nettisivuilta.
Kannustajia muistutetaan, että luistelijan/parin/joukkueen kannustaminen ei saa häiritä esittäjää eikä
muuta yleisöä.
Eli huomioittehan asian !
Kaikki tuomareiden ja teknisten arvostelu on ehdottomasti KIELLETTY. Eli heidän toimintaa ei saa
arvioida ja kritisoida -huomioikaa tämä myös julkisessa mediassa (esim. Facebook).
Tämä kannattaa huomioida myös "katsomokeskusteluissa".
Kerrottehan tämän arvosteluasian myös luistelijoille ja myös katsomoon tuleville sukulaisille siellä kotona.
Asioista saa toki kysyä ja on parempi selvittää asia ko. kisoissa toimineen paneelin kanssa mikäli
epäselvyyksiä ilmenee, jos on kysyttävää niin kysymykset osoitetaan VALMENTAJAN kautta suoraan
ko. kisoissa toimineelle ylituomarille tai elementteihin liittyvät kysymykset kisan kontrollerille.
Kukaan VANHEMMISTA tai LUISTELIJOISTA ei saa suoraan ottaa heihin yhteyttä !

Kisoissa tulee tilanteita, että joskus joutuu jotain elementtitasoja kysymään kisojen teknisiltä jos niissä on
jotain epäselvää miksi ne on arvioitu kuten on ja joskus tulospaperin näkeminen on "kova paikka" niin
luistelijoille kuin vanhemmillekin kun näennäisesti hyvin sujunut ohjelma ei olekaan tulospaperissa ihan
odotusten vastainen.
Eli muistattehan, että näissä tapauksissa asia on hyvä käydä läpi ensin oman valmentajan kanssa ja
sitten tarvittaessa valmentaja voi ottaa yhteyttä kisojen ylituomariin tai kontrolleriin.
Muistattehan myös katsomokäyttäytymisen, hiljaisuus katsomossa ! Keskustella saa, mutta äänen
voimakkuutta hyvä huomioida myös.
Luistelijoille myös ohjeistusta kisakäyttäytymiseen:
Luistelijat edustavat itseään ja myös seuraa kilpailuissa ja heidän odotetaan käyttäytyvän asiallisesti
kilpailupaikalla ja kilpailualueella (kannusta kaveria, ei huutoa ja kiljumista hallilla, vältä tarpeetonta
oleskelua kopissa – anna kilpailijoille keskittymisrauha, huomioi muut luistelijat ja katsojat
katsomossa, välipalat ja ruuat urheilijoille kuuluvien mukaisesti – ei karkkeja ym. kilpailupaikalla).
Kotimaan sääntöasioihin ja sääntömuutoksiin voi tutustua täällä.
Näihin on hyvä tutustua huolella.
Kunkin luistelijan tulee myös tietää oman kilpailusarjan vaatimukset !

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/
Mukavaa kilpailukautta kaikille !
TESTIT:
oheisesta linkistä löytyy kaikki testeihin liittyvät asiat
https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/yksinluistelutestit/

Testit eivät koske Minejä, Aluesarjoja ja Taitajia. Kaudesta 2019-2020 testejä ei tarvitse myöskään silmu B ja
Noviisit (ellei ko. kilpailukutsussa toisin ole mainittu), mutta heille liiton vahva suoritus suorittaa testit !
Edetäkseen myöhemmin liiton sarjoihin on aiempien sarjojen testit kuitenkin oltava suoritettuna !
2 testi: silmu A (ET2, PT2) JOS EI ole suoritettu -saa osallistua silmu A sarjaan IC kisoihin, ei muihin silmu A
sarjan kilpailuihin.
Liiton sarjat: D3, ET3, ET4, ET5, ET6 sekä PT3, PT4, PT5 jos EI ole suoritettu -saa osallistua kaikkiin
muihin kilpailuihin paitsi liiton alaisiin kisoihin (= valintakilpailut ja loppukilpailut). Sekä niihin kutsukilpailuihin
missä kutsussa on mainittu, että testit on oltava suoritettuna.

perustestit läpäistyään ne ovat voimassa aina !

SM elementtitestit (suoritettava joka kaudelle)
- suoritettuna testeissä edellisen kauden loputtua (2.valintakilpailun jälkeen), ovat voimassa seuraavan
kilpailukauden
- suoritettuna testeissä kuluvan kauden alussa tai kauden aikana ovat voimassa VAIN kuluvan kauden
- kuluvan kauden aikana kisoissa suoritetut ovat voimassa sen kuluvankauden sekä seuraavan kauden
Muissa sarjoissa hyväksytysti suoritetut elementit ovat voimassa aina. Jokaisella luistelijalla tulee olla aina
suoritettuna sen sarjan elementit missä kaudella kilpailee. Huom ! Uusilla luistelijoilla joilla ei ole aiempia
testejä ja jotka siirtyvät ylempiin sarjoihin on oltava suoritettuna myös alempien sarjojen testitasot.
Huom ! elementtien suorittamiseen kilpailuissa !
-

-

elementit mitä luistelija suorittaa tarvittaessa kuluvalle ja/tai seuraavalle kaudelle kilpailuissa joissa
niitä on mahdollisuus suorittaa (1. valinta, 2. valinta ja mahd. SM / loppukilpailut sekä IC kilpailut
joissa on riittävän tason tuomaristo, ISU kalenterin kv kilpailut). Silmu A sarjassa EI voi suorittaa
testejä missään kilpailuissa
elementit ILMOITETAAN ETUKÄTEEN seuran kautta kilpailuihin !
testitiedot löytyvät luistelijan omilta Hoikan sivuilta. Testituomaristo ja kilpailuissa tekniset kirjaavat
suoritetut elementit suoraan sinne. Testipassit eivät ole enää käytössä kaudesta 2020-2021 alkaen.

