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                             KILPAILUKUTSU 
 
 
 
Vihdin Taitoluistelijat ry järjestää Special Olympics –taitoluistelukilpailun kutsukilpailun yhteydessä Kisakalliossa 
lauantaina 8.2.2020. 
 
Aika ja paikka 

8.2.2020 Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 
 
Kilpailuluokat  

Special Olympics yksinluistelu miesten ja naisten sarjat. Tasot I-VI, luistelijat luistelevat 
vapaaohjelman. 

 
Arviointi ISU-arviointi 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen VTL:n nettisivujen lomakkeella 23.1.2020 klo 21:00 mennessä. Lisätietoja 
voi kysyä osoitteesta vtl.kutsukilpailut@gmail.com.  Pyydämme ilmoittamaan luistelijat 
toivotussa järjestyksessä mahdollista osanottajamäärän karsintaa varten. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset) ja 
järjestävän seuran www-sivuilla. 
 
Ilmoitathan samalla laskutusosoitteen sekä sähköpostiosoitteen kilpailuvahvistusta varten.  

 
Ohjelmalomakkeet 

 
Ohjelmalomakkeet ISU-sarjoihin toimitetaan viimeistään 29.1.2020 osoitteeseen 
vtl.lomakkeet@gmail.com 

 
 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 
 

Toimitamme kilpailuvahvistuksen 26.1.2020.  
 
Arvonta järjestetään Nummelan Yrityskeskuksella 29.1.2020 klo 19:00. Arvonnan tulokset 
julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 2.2.2020.  

 
 
Alustava kilpailuaikataulu 
 

Lauantai 8.2.2020, jääaikaa on kilpailuille varattu klo 8:30 – 21:30. 
VTL varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
Suoritamme palkintojenjaon jäähallin buffetissa tulosten selvittyä. 

 
(Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa jäähallin ala-aulassa).  
 

 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2019-20202/8-9-2-2020-vtl-kutsukilpailu/ilmoittautuminen/


 

Soitin Kilpailumusiikit toimitetaan MP3- muodossa 29.1.2020 mennessä osoitteeseen 
vtl.musiikit@gmail.com. Musiikki nimettynä: luistelijan nimi_ seura_sarja. Varalevy (CD-levy) 
tulee olla mukana kilpailuissa. 

 
Tuomarit Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.  
 
 
Ilmoittautumismaksu  
 

45 €/luistelija 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta tuomarilaskun yhteydessä kilpailujen jälkeen. 

 
Peruuttaminen 

Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com. 
Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään 
lääkärintodistuksen 16.2.2020 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei 
veloiteta.  

Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut 
normaaliin tapaan. Peruutustapauksessa seurat voivat vaihtaa tilalle toisen luistelijan samaan 
28.1.2020 klo 20 saakka. 

Ruokailu Kisakalliosta on saatavilla sekä lauantaina että sunnuntaina noutopöytälounas ja –päivällinen. 
VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana.  
 
 

Ensiapu Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta 
vastaavat sairaanhoitajat tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. Ensiapuhenkilökunta 
päivystää jäällemenoportilla. 

 
Majoitus Kisakalliossa voi majoittua sekä hotellitason että opistotason majoituksessa.  

Lisätietoa majoituksesta ja varaukset suoraan Kisakalliosta: 
Joose Kemppainen joose.kemppainen@kisakallio.fi +358 44 584 65 14 

 
Jakelu  ETK, HTL, LTL, LrTL, SeiTL, Varala-Tiimi, VTL. 
 
Lisätietoja  Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta  
 
  
   

Tuija Uosukainen   Satu Parikka 
Kilpailunjohtaja    Kilpailusihteeri 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com  vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
puh. 050 338 7396   puh. 040 844 3315 
 

  
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KISAKALLIOON! 
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