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                           SO-KILPAILUKUTSU 
 

 

Vihdin Taitoluistelijat ry järjestää Special Olympics –taitoluistelukilpailun kutsukilpailun yhteydessä Kisakalli-

ossa sunnuntaina 5.2.2017. 

 

Aika ja paikka 

5.2.2017 Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 

 

Kilpailuluokat  

Special Olympics yksinluistelu miesten ja naisten sarjat. Tasot I-VI, sarjat jaetaan tarvit-

taessa ikäryhmiin.  Kilpailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset kuviot ja heti sen pe-

rään vapaaohjelman ilman väliaikaa. 

 

Arviointi Suomalainen tähtiarviointi 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella sähköpostitse 17.1.2017 klo 19:00 mennessä osoittee-

seen vtl.kutsukilpailut(at)gmail.com.   

 

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista osanottajamäärän kar-

sintaa varten. Ilmoittautumisessa on selvitettävä luistelijoiden nimet, syntymäajat, seuran viral-

linen edustaja ja luistelijoiden kilpailulisenssin tai –luvan maksupäivämäärä. 

 

Vahvistus  Lähetämme kilpailuvahvistuksen ja osallistujaluettelon 21.1.2017. Tiedot julkaistaan myös kil-

pailujen nettisivuilla. 

 

Arvonta Arvonta järjestetään  Nummelan Yrityskeskuksella, maanantaina  30.1.2017 klo 17:30. Arvon-

nan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään arvontaa seuraavana päivänä.  

 

Alustava kilpailuaikataulu 

Sunnuntai 5.2.2017, jääaikaa on kilpailuille varattu klo 8:00 – 18:00. 

VTL varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

Suoritamme palkintojenjaon jäähallin kahviossa tulosten selvittyä. 

 

(Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa).  

 

Soitin CD-soitin, vain CD-R –levyt. Tarkistattehan, että levy on kunnossa ja mukana on myös varalevy. 

 

Tuomarit Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 

Ilmoittautumismaksu  

25 €/luistelija 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta tuomarilaskun  yhteydessä kilpailujen jälkeen. 

 

 

 

 



 

Peruuttaminen 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

vtl.kutsukilpailut(at)gmail.com. 

Jos peruutatte luistelijan osallistumisen viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailun arvontaa,  

palautamme luistelijan osallistumismaksun. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin,     

palautamme osallistumismaksun sairastumistapauksessa lääkärintodistusta vastaan.  

Ruokailu 

Kisakalliosta on saatavilla sekä lauantaina että sunnuntaina noutopöytälounas ja –päivällinen. 

VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana. Buffetissa käy vain käteinen. 

 

Majoitus 

Kisakalliossa voi majoittua sekä hotellitason että opistotason majoituksessa.  

Huoneen hinta aamupalalla on 90€ / huone / yö (2-3henkilöä). Lisätietoa majoituksesta ja vara-

ukset suoraan Kisakalliosta: 

Jenni Korhonen, jenni.korhonen(at)kisakallio.fi,  puh.+358 44 584 9122 

 

Majoitustilanteen mukaisesti huoneita voi varata koko ajan, mutta varmistaakseen varauksen, 

huoneen varaus on hyvä tehdä tammikuun aikana. 

 

Jakelu ETK, HTL, LrTL, SeiTL, Varala-Tiimi, VTL ja tuomarit. 

 

Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta 

(http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2016-

2017/kisakallio-4-5-2-2017/ ).  

 

  

   

Satu Parikka   Heidi Miinalainen 

Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 

vtl.kutsukilpailut(at)gmail.com vtl.kutsukilpailut(at)gmail.com 

 puh. 040 844 3315  puh. 040 594 8319 

 

  

 

TERVETULOA KISAKALLIOON ! 


