
 

    

 21.01.2017 

 

          KILPAILUVAHVISTUS ALUE CUP 
 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne Vihdin Taitoluistelijoiden yksinluistelun Alue Cupin 2.valintakilpailuun  

5.2.2017 ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen osallistujalistan mukaisesti.  

B -silmut,  Taitajat axel , sekä Taitajat ei Axel synt. 2004 ja vanhemmat -sarjat luistellaan Uudenmaan alueen 

Alue Cupin 2. valintakilpailuna, mutta lisäksi nämä sarjat kilpaillaan myös tavallisena kutsukilpailuna. 

Aika ja paikka 
5.2.2017 klo 8:00-18:00 
Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten tulehan ajoissa paikalle. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
 
Kisakallion Urheilupuiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 
 

Kilpailun nettisivut 
http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2016-
2017/kisakallio-4-5-2-2017/ 

 
Kilpasarjat arviointeineen  

Laajennettu tähtiarviointi B - silmut, tytöt 
  Taitajat, ei axel , tytöt, synt. 2004 ja vanhemmat 
  Taitajat, axel, tytöt 

o ei kaksoishyppyjä 
 

Palkintojenjako ja Alue Cup -mestaruuskilpailupaikat 
 

Suoritamme palkintojenjaon jäähallin kahviossa tulosten selvittyä. 
  
Valintakilpailuista alueen mestaruuskilpailuihin pääsevien luistelijoiden määrä: 

B-silmut 8 
Taitajat axel 4 
Taitajat, ei  axel synt 2004 ja vanhemmat 4 

 
Aluemestaruuskilpailupaikan saajat ilmoitetaan palkintojenjaon yhteydessä. 
 

Kilpailusäännöt  
Noudatamme kauden 2016-2017 STLL:n ja Uudenmaan alueen Alue Cup -kilpailusääntöjä. 
 

Tuomarit  
Su 5.2.2017      
 Leena Kurri, ylituomari 
 Laura Viitanen 
 Mia Laakso 

 

Sarjakohtainen tuomaristo julkaistaan luistelujärjestyksen julkaisemisen yhteydessä. 

 

http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2016-2017/kisakallio-4-5-2-2017/
http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2016-2017/kisakallio-4-5-2-2017/


 

Ilmoittautumismaksu 
Laskutamme ilmoittautumismaksun 25 €/luistelija ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

 
Peruuttaminen 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
vtl.kutsukilpailut(at)gmail.com.   

 
 Jos peruutatte luistelijan osallistumisen viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailun arvontaa,  
     palautamme luistelijan ilmoittamismaksun. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin,     
   palautamme osallistumismaksun sairastumistapauksessa lääkärintodistusta vastaan.  

Protokolla 
Protokollaa ei lähetetä osallistuville seuroille. Kilpailun päätyttyä tulokset näkyvät VTL:n  
kilpailun nettisivuilla. 

 
Arvonta 

Arvonta järjestetään  Nummelan Yrityskeskuksella, sunnuntaina  29 .1.2017 klo 15:00. 
Arvonnan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään arvontaa seuraavana päivänä.  
 

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

 
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 
varaukset 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 Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat ja tuomarit. 
 
Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta  
 
Liitteet Osallistujaluettelo 

Alustava aikataulu 
 

 
   

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 ! 

http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2016-2017/kisakallio-4-5-2-2017/

