
 

 

KILPAILUVAHVISTUS 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne Vihdin Taitoluistelijoiden yksinluistelun tähtisarjojen 
kutsukilpailuun 9.12.2018 ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen osallistujalistan 
mukaisesti.  
 
Kilpailuihimme ilmoittautui paljon luistelijoita ja jouduimme valitettavasti suorittamaan karsintaa 
osassa sarjoista. Kilpailuun mahtui mukaan yhteensä 153 luistelijaa. 
 
Tässä kilpailussa B-silmut sarja luistellaan Uudenmaan alueen AlueCupin 1. valintakilpailuna sekä 
lisäksi tavallisena kutsukilpailuna. 
 
Aika ja paikka 

9.12.2018 klo 8:00-20:30 
Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 

 
Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten tulethan ajoissa paikalle.  
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen.  
(Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa jäähallin ala-
aulassa). 
 

Kilpasarjat arviointeineen  
 

Laajennettu  tähtiarviointi Minit, tytöt ja pojat 
          B - silmut, tytöt ja pojat 

Aluesilmut, tytöt ja pojat 
      Aluedebytantit, tytöt  

Aluenoviisit, tytöt 
Aluejuniorit, tytöt 

                                                             Taitajat, ei Axel 2007 ja nuoremmat, tytöt ja pojat 
                                 Taitajat, ei Axel 2006 ja vanhemmat, tytöt 
                                 Taitajat, Axel, tytöt  

  
Palkintojen jako 

Suoritamme palkintojenjaon jäähallin buffetissa tulosten selvittyä. 
 

Kilpailusäännöt  
Kilpailusarjoissa noudatamme kauden 2018-2019 STLL:n ja Uudenmaan alueen 
kilpailusääntöjä. 
 

Tuomarit                    
Leena Kurri, ylituomari 
Rebecca Granskog 
Minka Leskinen  
Ida Rahkonen 

https://stlluudenmaanalue-sporttisaitti-com-bin.directo.fi/@Bin/784822a9ae0c7a66eac66cf496988ffb/1543352566/application/pdf/324374/UA%20Aluecup%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20kaudelle%202018-2019%20valmis.pdf
https://stlluudenmaanalue-sporttisaitti-com-bin.directo.fi/@Bin/784822a9ae0c7a66eac66cf496988ffb/1543352566/application/pdf/324374/UA%20Aluecup%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20kaudelle%202018-2019%20valmis.pdf


 

  
Sarjakohtainen tuomaristo julkaistaan luistelujärjestyksen julkaisemisen yhteydessä. 
 

Ilmoittautumismaksu 
 

Tähtisarjat 25 €/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 ilmoittautumismaksun. 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, perjantaina 30.11.2018 klo 19:00. 
Arvonnan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 2.12.2018 
 

Musiikki  
Kilpailumusiikit toimitetaan MP3- muodossa 30.11.2018 mennessä osoitteeseen 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com. Musiikki nimettynä: luistelijan nimi_ seura_sarja. 
Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa. 

 
Ruokailu  

Kisakalliosta on saatavilla sunnuntaina noutopöytälounas ja –päivällinen. 
VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana. 
 

Jakelu             Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat: HyTL, Ice Team, KeLs, LT, MJT, NTL, TL, VTL 
            sekä EsJt, HTK, KaTa, KoTa, SalPa, SCT, STR, VG-62 

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

 
 

 
Liitteet             Osallistujaluettelo 

Alustava aikataulu 
 
Tuija Uosukainen    Satu Parikka 
Kilpailunjohtaja    Kilpailusihteeri 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com  vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
puh. 050 3387396                puh. 040 844 3315 

 

 
TERVETULOA KISAKALLIOON ! 

 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2018-2019/vtl-kutsukilpailut-seka-aluecup-/
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com

