
KILPAILUVAHVISTUS 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne Vihdin Taitoluistelijoiden Kutsukilpailuun 21.-22.11.2020. Kilpailussa 
luistellaan A-silmujen ja Noviisien Uudenmaan alueen 2. SB-kilpailu, joten kaikki Uudenmaan alueen 
luistelijat on otettu mukaan näihin sarjoihin. Vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen liitteenä olevien 
osallistujalistojen mukaisesti. 
 
Aika ja paikka 
 

Lauantai 21.11.2020 klo 8.30-21.00 
Sunnuntai 22.11.2020 klo 8.30-20.00 
 
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 sijaitsevalla info-pisteellä. 

  
 

Sarjat ja Arviointi: 
 

Tintit Tähtiarviointi 
Minit Laajennettu Tähtiarviointi 
B-silmut Laajennettu Tähtiarviointi 
Aluesilmut Laajennettu Tähtiarviointi 
Aluedebytantit Laajennettu Tähtiarviointi 
Aluenoviisit Laajennettu Tähtiarviointi 
Aluejuniorit Laajennettu Tähtiarviointi 
Taitajat Axel Laajennettu Tähtiarviointi 
Taitajat ei Axel 2008 ja vanh. Laajennettu Tähtiarviointi 
Taitajat ei Axel 2009 ja nuor. Laajennettu Tähtiarviointi 
 
A-silmut (UA SB-kisa) ISU-arviointi 
Noviisit (UA SB-kisa) ISU-arviointi 
Juniorit ISU-arviointi 
 
Ilmoittava seura vastaa, että kilpailuun ilmoitettujen A-Silmut ja Juniorit sarjassa luistelevien 
luistelijoiden perus- ja elementtitestit on hyväksytysti suoritettu STLL:n vaatimusten 
mukaisesti. Uudenmaan alueen Noviisit sarjan luistelijat, joilla on hyväksytysti suoritettu 
elementtitesti 2 saavat tästä kilpailuista SB-tuloksen, muuten Noviisit sarjassa luistelevilta ei 
vaadita testejä. 
 

Kilpailusäännöt 
 

Noudatamme kauden 2020-2021 ISU:n, STLL:n ja Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 
2020-21.  
 

Alustava aikataulu:  
 

Lauantai 21.11.2020: klo 8.30-21.00 
Sunnuntai 22.11.2020: klo 8.30-20.00 

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
https://1591320.167.directo.fi/@Bin/9b5be9c9d1ca57e63f7fe8eb3aec2692/1604759824/application/pdf/343040/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kausi%202020-2021.pdf
https://1591320.167.directo.fi/@Bin/9b5be9c9d1ca57e63f7fe8eb3aec2692/1604759824/application/pdf/343040/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kausi%202020-2021.pdf


 
 
 

Sarjakohtaiset arvioidut ajat löytyvät osallistujaluettelosta. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

 
Peruuttaminen 
 

Kaikissa sairaus- ja loukkaantumistapauksissa peruutus on kuluton eikä 
lääkärin/sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta vaadita.  
 
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com ja 
otsikoida PERUUTUS ja kilpailupäivänä mieluiten viestillä kilpailun johtajalle tai 
kilpailusihteerille. 

 
Yleisö ja kilpailun suoratoisto: 
 

Toivomme, että luistelijaa olisi saattamassa vain yksi henkilö. Tutustukaa ennakolta 
koronaohjeisiin, jotka ovat liitteenä ja löytyvät myös nettisivulta. Kaikkien jäähallille 
saapuvien on käytettävä kasvomaskia ja yleisössä pyydetään huomioimaan turvavälit. 
 
Kilpailut striimataan SolidSport palvelun kautta, linkit striimauspalveluun julkaistaan seuran 
nettisivulla sekä Facebookin tapahtumasivulla. Mikäli luistelija ei halua, että hänen 
suoritustaan kuvataan, on siitä ilmoitettava viimeistään 10.11.2020 osoitteeseen 
vtl.musiikit@gmail.com. 
 

Palkintojen jako 
 

Palkintojen jakoa emme suorita koronatilanteen takia. Seuran valmentaja tai hänen 
valtuuttamansa henkilö voi noutaa palkinnot ja pistelomakkeet (tähtisarjat) kilpailun 
Info-tiskiltä. Sarjakohtaiset tulokset viedään kilpailun nettisivulle, josta ne ovat kaikkien 
nähtävissä ja tulostettavissa. ISU-sarjojen tulospapereita emme tulosta vaan ne ovat 
nähtävissä ja tulostettavissa nettisivulla.  

 
Tuomarit ja tekninen paneeli 
 

Tuomarit: Katri Laakso, Olga Baranova, Mia Laakso, Rebecca Granskog, Elli-Noora 
Nevalainen, Laura Nurmi, Isabella Vilos 
 
Tekninen paneeli: Mia Laakso, Olga Baranova, Ida Huttunen, Christina Holm, Isabella Vilos 
 
Sarjakohtaiset tuomaristot julkaistaan luistelujärjestyksen yhteydessä. Seura pidättää 
oikeuden tuomarimuutoksiin. 

 
Ohjelmalomakkeet 

 
Ohjelmalomakkeet tulee toimittaa viimeistään 10.11.2020 osoitteeseen 
vtl.lomakkeet@gmail.com  

 
 
Musiikki Kilpailumusiikit toimitetaan MP3- muodossa 10.1.2020 mennessä osoitteeseen 

vtl.musiikit@gmail.com. Musiikki nimettynä: luistelijan nimi_ seura_sarja. Järjestävä seura 
sitoutuu hävittämään musiikit kilpailun jälkeen. 

mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com


 
 
 

Varalevy (CD-levy, vain CD-R levy) tulee olla mukana kilpailuissa ja se annetaan omalle 
valmentajalle. 

 
Ilmoittautumismaksu 

 
Tintit 15 €/luistelija 
Muut tähtisarjat 25€/luistelija 
Noviisit ja Juniorit 45 €/luistelija 
A-Silmut 40 €/luistelija 
 
Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 
 

Protokolla Protokollaa ei lähetetä osallistuville seuroille. Kilpailun päätyttyä tulokset näkyvät 
VTL:n nettisivuilta. Lisäksi tuloksia julkaistaan Facebookin tapahtumasivulla sitä mukaa kun 
ne valmistuvat. 
 

Arvonta Arvonta järjestetään Nummelan Yrityskeskuksella 10.11.2020 klo 19:00. Arvonnan tulokset 
julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 12.11.2020. 

 
Ruokailu Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa lounas tai päivällinen noutopöydästä.  

 
 

Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta. Kilpailusta on luotu myös 
tapahtuma Vihdin Taitoluistelijoiden Facebookiin, jossa tiedotamme kilpailuihin liittyvistä 
asioista ennen kilpailua sekä sen aikana. Huomioittehan, että luistelijan nimi ja sarjan 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset) ja 
järjestävän seuran www-sivuilla. 

 
Koronaohjeistus:  
 

Edellytämme, että kaikki kilpailuihin saapuvat lukevat liitteenä olevan koronaohjeistuksen, 
uusin ohjeistus löytyy aina kilpailun nettisivulta. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten 
koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta kisajärjestelyihin. Hallilla on maskin 
käyttöpakko kaikilla. Oireisena ei saa tulla hallille. 

 
Liitteet            Osallistujaluettelo, Koronaohjeistus 

 
 
Satu Parikka  Satu Reijo 
Kilpailunjohtaja Kilpailusihteeri 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com vtl.kutsukilpailut@gmail.com  
puh. 040 844 3315 puh. 050 583 4445 
 

TERVETULOA KISAKALLIOON! 

Jakelu Uudenmaan alueen seurat: HyTL, JTL, KeLS, MJT, NTL, TL, VTL 
Kutsutut seurat: EsJT, EVT, HTK, KaTa, MTK, PeSal, PoriTa, RauTL, SalPa taitoluistelu, SCT, 
TTK, VG-62  

 
Tuomarit ja tekniset 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/kutsukilpailut-21-22-11-2020/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/kutsukilpailut-21-22-11-2020/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/kutsukilpailut-21-22-11-2020/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/kutsukilpailut-21-22-11-2020/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/kutsukilpailut-21-22-11-2020/
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com
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