
KILPAILUVAHVISTUS 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne Vihdin Taitoluistelijoiden yksinluistelun Uudenmaan ja KooVeen B-
Aloituskilpailuun A-silmuille ja Noviiseille 24.9.2020. Vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen liitteenä 
olevan osallistujalistan mukaisesti. 
 
Aika ja paikka 
 

Torstai  24.9.2020 klo 15.00-20:00 
 
Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kaarina Karintie 4, 08360 Lohja. Kartta 
 
Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten tulethan ajoissa paikalle. 

 Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa jäähallin 
ala-aulassa. 
Alustava aikataulu alla. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
 

Arviointi: Käytössä on ISU-arviointi ”paperikisat” 
 

Alustava aikataulu:    
15.00-15.45 A-Silmut, tytöt 
15.45-17.25  Noviisit, tytöt vanhemmat (2005 ja 2006 syntyneet) 

  17.45-19.50  Noviisit, tytöt nuoremmat (2007 ja 2008 syntyneet)  
 

Kilpailuun ilmoitettujen A-Silmut sarjassa luistelevien luistelijoiden perus- ja elementtitestit 
tulee olla hyväksytysti suoritettu STLL:n vaatimusten mukaisesti. 

 
Palkintojen jako 
 

Suoritamme palkintojenjaon jäähallilla heti tulosten selvittyä. 
 

Kilpailusäännöt 
 

Noudatamme kauden 2020-2021 ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä.  
 

Tuomarit ja tekninen paneeli 
 

Tuomarit: Tuija Paven-Ruutti, Laura Nurmi, Erika Wahlsten 
Tekninen paneeli: Leena Laaksonen (TC), Elina Parviainen (TS), Christina Holm (RO) 

 
Ohjelmalomakkeet 
  

Ohjelmalomakkeet tulee toimittaa viimeistään 14.9.2020 osoitteeseen 
vtl.lomakkeet@gmail.com  

 
Ilmoittautumismaksu 
 

Noviisit 45 €/luistelija 
A-Silmut 40 €/luistelija 
 
Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

https://www.google.fi/maps/place/Kisakallion+Urheiluopisto/@60.3214046,24.0406297,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468dc6d0de642c49:0xaf0639afe23b3ca7!8m2!3d60.3214046!4d24.0428184


 
 
 

 
Peruuttaminen 
 

Sairaustapauksissa tai epäiltäessä mahdollista koronavirusaltistumista osallistumisen voi 
peruuttaa kuluitta. 
 
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com ja 
otsikoida PERUUTUS.  
 
 

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

Arvonta  Arvonta järjestetään Nummelan Yrityskeskuksella 12.9.2020 klo 19:00. Arvonnan tulokset 
julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 14.9.2020. 

 
Musiikki Kilpailumusiikit toimitetaan MP3- muodossa 14.9.2020 mennessä osoitteeseen 

vtl.musiikit@gmail.com. Musiikki nimettynä: luistelijan nimi_ seura_sarja. Järjestävä seura 
sitoutuu hävittämään musiikit kilpailun jälkeen. 
Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa ja se annetaan omalle valmentajalle. 
 

Ruokailu Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa päivällinen noutopöydästä. VTL pitää 
buffettia jäähallilla kilpailujen aikana. 
 

Jakelu  Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat: HyTL, KeLS, MJT, TL, VTL 
Hämeen alueen yksinluisteluseurat: KooVee 
Tuomarit ja tekniset 
 

Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta. Huomioittehan, että 
luistelijan nimi ja sarjan tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, 
luistelujärjestys, tulokset) ja järjestävän seuran www-sivuilla. 

 
Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla 
vaikutusta kisajärjestelyihin. Huom! Sairaana ei saa tulla jäähallille. 

 
Liitteet  Osallistujaluettelo 

 
 
Satu Parikka    Petra Tenkanen-Rautakoski 
Kilpailunjohtaja   Kilpailusihteeri 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com  vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
puh. 040 8443315   puh. 0500 740 769 
 

TERVETULOA KISAKALLIOON! 
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