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Ohjeistus kauden 2015-2016 kilpailuja ja 
ohjelmia varten 

1 Kilpaileminen KaTa:ssa 

Tulevilla kausilla KaTa:ssa, luistelijan tulee läpäistä seuran omat jäätestien pisterajat päästäkseen 

kilpailemaan haluttuun sarjaan. Mikäli sarjavaatimuksena on myös liiton asettamat perustestit, tulee 

kummatkin testit läpäistä, jotta seura mahdollistaa kilpailemisen kyseisessä sarjassa. 

Seuran omat jäätestit testaavat perusluistelua ja valmiuksia pärjätä kyseisessä sarjassa. Jäätestit on 

tarkoitettu työkaluksi erityisesti luistelijalle, jotta hän oppii parantamaan omaa tekemistään harjoituksissa 

keskittymällä puuttuviin osa-alueisiin kyseisissä liikkeissä. Jäätestirajat kaudella 2015-2016 (valmentajilla 

oikeus muuttaa pisterajoja niin halutessaan) ovat seuraavat sarjoittain: 

1. Taitajat ja aluedebytantit, -noviiisit ja –juniorit: ei pisterajaa = kaikki pääsevät kilpailemaan 

2. Tintit: 45 pistettä 

3. Minit: 65 pistettä 

4. A-silmut: 110 pistettä 

5. B-silmut: 90 pistettä 

6. Debytantit: 135 pistettä 

7. Noviisit: 135 pistettä 

8. SM-noviisit: 150 pistettä 

2 Kilpailuun ilmoittautuminen 

Kilpailuihin ilmoittautumisesta tulee vuosittain kysymyksiä, joten tässä kertaus kaikille yhteisesti. 

Valmentajat päättävät saaduista kilpailukutsuista mihin kilpailuihin lähdetään. Valmentajien lähtökohta 

on, että aina valmentajien päättäessä kilpailuun osallistumisesta, myös kaikki kyseisten sarjojen luistelijat 

olisivat valmiita ottamaan osaa kyseiseen kilpailuun. Näistä kilpailuista tulee tieto myclubin kautta 

sähköpostitse, jolloin vastuu ilmoittautumisesta kilpailuun, myclubin sivujen kautta, siirtyy perheille.  

Seuran kilpailuvastaava kokoaa kaikki ilmoittautuneet luistelijat yhteen ja lähettää osallistumislistan 

eteenpäin kilpailun järjestävälle seuralle. Järjestävä seura hyväksyy X-määrän kilpailijoita mukaan 

jokaisesta seurasta. Tämä määrä voi olla joko yksi tai kymmenen luistelijaa. Kilpailuihin hyväksyttävien 

luistelijoiden määrään KaTa ei pysty vaikuttamaan, mutta karsiutumisjärjestykseen meillä on sanavalta. 

Karsiutumisjärjestys ilmoitetaan joka kilpailuun eri kokoonpanolla niin, että kauden lopussa kaikilla 

saman sarjan luistelijoilla olisi yhtä monta kilpailua käytynä (+/- 1 kilpailu). 
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Taktikoinnin estämiseksi, kilpailuun ilmoittautumatta jättäminen merkataan kilpailuvastaavan 

kirjanpitoon luistelijan kohdalle yhtä kuin käydyksi kilpailuksi eli luistelija on ”osallistunut” kyseiseen 

kilpailuun. Käytännössä siis ainoastaan kilpailujärjestäjän karsiutumaksi joutuvana pääsee listan kärkeen 

ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaa kilpailua ajatellen. Poikkeuksena ulkomaankilpailut ja kilpailut, 

joihin erikseen ilmoitetaan, että saa lähteä mikäli näin haluaa. 

KaTa:n järjestelmä pyrkii siis olemaan tasapuolinen kaikkia luistelijoita kohtaan ja ketään ei suosita 

kilpailuihin ilmoittautumisessa. 

Perheitä pyydetään myös huomioimaan, että kilpailukutsujen määrä on suoraan verrannollinen oman 

seuran aktiivisuuteen järjestää kilpailuja. Kilpailuja ei pystytä järjestämään ilman vapaaehtoistyötä, joten 

toivomme perheiden osallistuvan talkootyöhön jo ihan silläkin perusteella, että seuralle=luistelijoille 

saataisiin mahdollisimman paljon kilpailukutsuja lähialueilta. 

3 Musiikit 

Ohjelmamusiikit tulee luonnollisesti olla valmiina silloin, kun ohjelma tehdään. Mitä aikaisemmin, sen 

parempi. Valmentajilla on usein täysi työ löytää sopiva musiikki, joten rohkaisemme jokaista luistelijaa 

etsimään oman ehdotuksensa ohjelmamusiikistansa ja tuomaan sen valmentajalle kuunneltavaksi –

mieluiten parikin kappaletta. Valmentajilta tulee aina varmasti ehdotus musiikista (maksimissaan kaksi 

kappaletta per ohjelma), mutta valmentajalla saattaa olla toistakymmentä ohjelmamusiikkia 

etsittävän/tehtävänä ja juuri sinä voit olla se viimeinen, kenelle musiikki löytyy… Omatoimisuus siis 

kunniaan! 

Valmentaja leikkaa musiikin ja antaa luistelijalle aina kaksi CD:tä koteloineen kilpailuja varten. 

Sähköisen version saa erillisestä pyynnöstä. Musiikin työstömaksu tulee maksaa valmentajalle ennen 

kuin ohjelma tehdään kyseiseen musiikkiin. Ennen kuin musiikkimaksu on maksettu, niin 

ohjelmamusiikkia ei soiteta harjoituksissa, eikä kyseinen kappale pääse yhteislevylle, josta soitetaan 

kaikki ohjelmamusiikit harjoitusten yhteydessä.  Musiikkimaksut ovat seuraavat:  

1. Yhteinen musiikki Tintti/Taitajat: 15€/henkilö 

2. K3: 25€ 

3. K2: 50€ 

4. K1 

a. Lo: 50€ 

b. Vo:65€ 
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4 Ohjelmien suunnittelu ja niiden teettäminen koreografeilla 

Seuran toimiston viereen on teipattu lista koreografeista ja heille mahdollisista ohjelmantekoajoista. 

15.3.2015 mennessä jokaisen luistelijan tulee varata oma aikansa ensi kauden ohjelman tekoa 

varten halutulta koreografilta. Tämän jälkeen lista lähtee eteenpäin ja koreografit ovat vapaita 

”myymään” oman aikansa muille kuin KaTa:n luistelijoille. 15.3 jälkeen myös valmentajien vastuu 

koreografin järjestämisestä omille luistelijoille päättyy. Tämä siitä syystä, että myöhemmin keväällä 

on äärimmäisen vaikeaa järjestää koreografeja tekemään ohjelmia, sillä jokainen seura haluaa työllistää 

heitä täysin samaan aikaan keväällä ja kesällä. 

Listasta löytyy monta erilaista koreografia, eri hintatasoista. Täysin ammattilaisia ja puoliammattilaisia 

työssään. Jokainen heistä on tehnyt aikaisemmin hyvää työtä eli olemme onnistuneet järjestämään 

äärimmäisen hyvät koreografit saataville. Kysy vastuuvalmentajaltasi, ketä koreografia hän suosittelee 

juuri sinulle.  

Vastuuvalmentaja lähettää musiikin koreografille, kuten myös listauksen ohjelman elementeistä. Tämä 

maili tulee myös luistelijalle ja toiselle vanhemmista, jotta kaikki ovat samalla kartalla ohjelman teosta.  

4.1 KÄYTÄNNÖN OHJEITA LIITTYEN KILPAILUOHJELMIIN JA 

KOREOGRAFIOIHIN 

 

K3 luistelijoille yhteisohjelmat sekä yksilöohjelmat tekevät seuran omat valmentajat. K2 ja K1 

ryhmien luistelijoille kilpailuohjelmat tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä eri koreografien kanssa.  

 

1. Koreografian/ohjelman tekemiseen sovitaan luistelijan kanssa erikseen aika. Paikalla tulee olla hyvissä 

ajoin, alkuverryttely tehtynä. 

2. K2 ja K1 luistelijat, joille ulkopuolinen koreografi tekee ohjelman, maksavat koreografin taksan mukaisen 

hinnan. (Jokaisella koreografilla on oma hinnoittelusysteeminsä) 

3. Koreografian/ohjelmanteon aikana normaali jääharjoitteluvarustus. Trikoot, feece tai harjoituspuku. 

4. Ohjelmamusiikki tulee olla mukana ja se annetaan koreografille/valmentajalle tunnin alussa 

5. Valmiista ohjelmasta tehdään AINA tallenne. Oletuksena on, että luistelijan vanhempi tulee 

ohjelmantekopäivänä paikalle kuvaamaan. Jos vanhemmista kumpikaan ei pääse paikalle, tulee paikalle 

hoitaa joku muu henkilö kuvaamaan. 

6. Luistelija sitoutuu työstämään uutta ohjelmaa/koreografiaa harjoitusten ulkopuolella. (kuivaharjoittelu, 

tallenteen katsominen, mielikuvat) 

7. Valmentajalla on oikeus muokata ohjelmaa katsoessaan sen tarpeelliseksi/ajankohtaiseksi. 


