
 

 KILPAILUKUTSU 

18.12.2017 

 

 

 

 

 

VIHDIN TAITOLUISTELIJOIDEN YKSINLUISTELUN KUTSUKILPAILUT 
 

Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai –luvan lunastaneita luistelijoita kut-

sukilpailuun 10.-11.2.2018. 

 

Aika ja paikka 

10.-11.2.2018 Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 

 

Kilpasarjat arviointeineen  

 Tähtiarviointi  Tintit, tytöt ja pojat 

Laajennettu  tähtiarviointi Minit, tytöt ja pojat 

B - silmut, tytöt ja pojat 

Aluesilmut, tytöt ja pojat 

Aluedebytantit, tytöt ja pojat 

Aluenoviisit, tytöt ja pojat 

Aluejuniorit, tytöt ja pojat 

Taitajat, ei axel, tytöt ja pojat, - 2006 ja nuoremmat 

  Taitajat, ei axel , tytöt ja pojat, -2005 ja vanhemmat 

  Taitajat, axel, tytöt ja pojat 

 

ISU-arviointi  A-Silmut, tytöt ja pojat 

Kansalliset Noviisit, tytöt ja pojat   

SM-Noviisit, tytöt ja pojat, LO 

Kansalliset Juniorit, tytöt ja pojat, LO 

Aikuiset,Gold, naiset ja miehet  

Aikuiset,Silver, naiset ja miehet  

Aikuiset, Bronze, naiset ja miehet 

Aikuiset, Masters, naiset ja miehet 

Aikuiset Artistic, naiset ja miehet 

 

Kilpailuun ilmoitettavien B-silmuissa luistelevien sekä ISU-arvioitavissa sarjoissa, poislukien Ai-

kuiset-sarja tulee perus-ja elementtitestit olla hyväksytysti suoritettu STLL:n vaatimusten mu-

kaisesti. 

 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jakamaan yksinluistelusarjat ikäkategorioihin. 

 

 

 

 

 



 

Kilpailuaikataulu 

Lauantai 10.2.2018 klo 8:00 – 21:00 

Sunnuntai 11.2.2018 klo 8:00 – 19:00 

VTL varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa.  

Suoritamme palkintojenjaon jäähallin kahviossa tulosten selvittyä. 

 

 

Kilpailusäännöt  

Aikuisten sarjoissa noudatamme ISU Oberstdorf 2018 -kilpailun sääntöjä, kaikki muissa kilpai-

lusarjoissa noudatamme kauden 2017-2018 STLL:n ja Uudenmaan alueen kilpailusääntöjä. 

 

Tuomarit Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen kilpailujen nettisivujen lomakkeella 19.1.2018 klo 21:00 mennessä.   

 

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. Ilmoitathan samal-

la laskutusosoitteen sekä sähköpostiosoitteen kilpailuvahvistusta varten.  

 

Vihdin Taitoluistelijat ry varaa oikeuden muuttaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä oi-

keuden kaikille oman seuran luistelijoille osallistua kilpailuun.  

 

Ohjelmalomakkeet 

ISU-sarjoihin osallistuvien ohjelmatiedot tulee toimittaa viimeistään 31.1.2018 sähköpostitse 

osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

 

Ilmoittautumismaksu 

Tintit 15 €/luistelija 

Muut tähtisarjat 25 €/luistelija 

Juniorit, Noviisit, SM-noviisit 45 €/luistelija 

A-Silmut 40 €/luistelija  

Aikuiset 40 €/luistelija ja aikuiset lisäsarja 20 €/luistelija 

 

Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

 

Peruuttaminen 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com.   

 

 Jos peruutatte luistelijan osallistumisen viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailun arvontaa,  

     palautamme luistelijan ilmoittamismaksun. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin,     

   palautamme osallistumismaksun sairastumistapauksessa lääkärintodistusta vastaan.  

Kilpailuvahvistus  

Kilpailuvahvistus ja osallistujien nimet julkistetaan 27.1.2018 kilpailun nettisivulla. 

 

Protokolla 

Protokollaa ei lähetetä osallistuville seuroille. Kilpailun päätyttyä tulokset näkyvät VTL:n kilpai-

lun nettisivuilla. 

 

 

 



 

 

Arvonta 

Arvonta järjestetään Nummelan Yrityskeskuksella, perjantaina 2.2.2018 klo 18:00. Arvonnan tu-

lokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään arvontaa seuraavana päivänä.  

 

 

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

 

Musiikin voi toimittaa myös mp3-tiedostona, mutta viimeistään 2.2.2018 mennessä, varalevy 

tulee olla myös kilpailussa mukana. Mp-3 tiedostosta on selvittävä luistelijan kilpailusarja, seura 

ja nimi. 

 

Ruokailu 

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

VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana. 

 

Majoitus 

Kisakalliossa voi majoittua sekä hotellitason että opistotason majoituksessa. Huoneiden hinta 

aamupalalla on: 

Hotellitaso 90€/ 2hh/yö 

Opistotaso 70€/ 2hh/yö 

Lisävuode 2hh majoitukseen 35€ / vrk 

  

Hotellitaso 110€/1hh/yö 

Opistotaso 90€/ 1hh/yö 

 

Lisätietoa majoituksesta ja varaukset suoraan Kisakalliosta: 

Jenni Korhonen, jenni.korhonen@kisakallio.fi,  puh.+358 44 584 9122 

 

Jakelu  

Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat. 

EsJt, ETK, EVT, HSK, HTK, KaTa, KoTa, MTK, OTK, SalPa, PTL, STR, SCT 

Tuomarit ja Tekniset 

 

Lisätietoja  

Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta  

 

 

Liitteet 

Ohjelmalomake 

 

 

Satu Parikka   Heidi Miinalainen 

Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com  vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

 puh. 040 844 3315  puh. 040 594 8319 

 

  

 

TERVETULOA KISAKALLIOON ! 


