
 

        KILPAILUKUTSU  

 1.10.2021 

 

 
 

VTL KUTSUKILPAILU 6. – 7.11.2021                 
 
Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailupassin tai –luvan lunastaneita luistelijoita 
kutsukilpailuun.  
 
Paikka  Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 
 
Kutsukilpailun sarjat arviointeineen  
 

Tähtiarviointi   Tintit, tytöt 
Laajennettu tähtiarviointi Minit, tytöt ja pojat 
    B-Silmut, tytöt ja pojat 
    Aluesilmut, tytöt ja pojat 
    Aluedebytantit, tytöt ja pojat 
    Aluenoviisit, tytöt ja pojat 
    Taitajat ei Axel 2010 ja nuoremmat, tytöt ja pojat 

      Taitajat ei Axel 2009 ja vanhemmat, tytöt ja pojat 
Taitajat Axel, tytöt ja pojat 

 
ISU-arviointi   A-Silmut, tytöt ja pojat 

Debytantit, tytöt ja pojat 
SM-Noviisit (LO), tytöt ja pojat 
SM-Juniorit (LO), tytöt ja pojat 
 

  
Kilpailuun ilmoitettavien ISU-sarjoissa luistelevilla tulee olla perus- ja elementtitestit 
hyväksytysti suoritettu STLL:n vaatimusten mukaisesti. 
 
Tarvittaessa jaamme yksinluistelusarjat ikäkategorioihin.  
 
Aikataulun puitteissa voidaan Aluenoviisit ja/tai B-Silmut arvioida ISU-arvioinnilla, tällöin 
kilpailumaksu määräytyy ISU-arviointi -hinnoittelun mukaisesti 40€/luistelija.  

 
Kilpailuaikataulu 

Lauantaina 6.11.2021 jääaikaa on kilpailuille varattu klo 8:30–21:30 
Sunnuntaina 7.11.2021 jääaikaa on kilpailulle varattu klo 8:30-19.30 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

 
Kilpailusäännöt  

Noudatamme kauden 2021-2022 STLL:n sääntöjä. 
 

Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
 
 
 



 

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu 
 

Ilmoittautuminen Taikkari-palvelun kautta  8.10.2021 (klo 9:00) - 17.10.2021 (klo 20:00). 
Mikäli tarvitset apua Taikkari-palvelun kanssa, voit pyytää apua STLL / Minna Fernelius. 
Lisätietoja voit myös kysyä osoitteesta vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
   
Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista osallistujamäärän 
karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran luistelijoille osallistumisoikeuden 
kilpailuun. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset) ja 
järjestävän seuran www-sivuilla. 

 
Pyydämme ilmoittamaan osoitteen kilpailuvahvistuksen lähettämistä varten sekä 
laskutusosoitteen Taikkarin ilmoittautumisen Lisätietoja-kohdassa.  
 
Mikäli seuranne ei osallistu kilpailuun, ilmoitattehan siitä mahdollisimman pian osoitteeseen 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
 

 
Ilmoittautumismaksu 
 

Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta/osallistujilta jälkikäteen STLL:n 
sääntöjen mukaisesti. 
 

Peruuttaminen 

Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com. 
Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään 
lääkärintodistuksen 10.11.2021 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ei veloiteta.  

Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu normaaliin tapaan. 
Peruutustapauksessa seurat voivat vaihtaa tilalle toisen luistelijan samaan sarjaan 28.10.2021 
klo 21 saakka. 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 
 

Toimitamme kilpailuvahvistuksen viimeistään 21.10.2021.  
 

Arvonta järjestetään Vihdin Taitoluistelijoiden toimistolla 29.10.2021 klo 19:00. Arvonnan 
tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 1.11.2020.  
 

Musiikki ja Ohjelmalomakkeet 
 
Kilpailumusiikit ja ohjelmalomakkeet haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta. 
Huomioithan, että ajantasaiset lomakkeet on tallennettuna Taikkari-palveluun viimeistään 
31.10.2021 mennessä. Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa ja se annetaan omalle 
valmentajalle. 
 

Ensiapu Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 
Ensiapuhenkilökunta päivystää kisapaikalla. 
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Ruokailu Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa lounas tai päivällinen noutopöydästä. 
Varaathan ruokailusi ennakkoon (lounas/päivällinen) kisapäivälle. Hinta lapset 11,50 €/hlö, 
aikuiset (>16v) 12,60 €/hlö. 

 
Majoitus Kisakalliossa voit ennakkoon varata hotellitason majoituksen (opiston varaustilanteen 

mukaisesti) hintaan 100 €/yö/1-3 hh koodilla VTLkisat 2021. 
 

Ruokailu- ja majoitusvaraukset: jenni.korhonen@kisakallio.fi 
   
Muuta huomioitavaa  

Kilpailuissa pyritään huomioimaan STLL:n ja THL:n ohjeet ja suositukset Covid-19 pandemian 
leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi noudatamme Kisakallion ohjeistuksia. 
   

Jakelu EVT, HyTL, HTA, HTK, Ice Team Raasepori, JTL,  KaTa, KeLS, KoTa, LT, MJT, NTL, PTL, RTL, SalPa, 
TL, VTL  

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

Satu Parikka     Merja Popper 
Kilpailunjohtaja     Kilpailusihteeri 
040-8443315     050-66989 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com   vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
   
 
 

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KISAKALLIOON! 

mailto:jenni.korhonen@kisakallio.fi
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2021-2022/6-7-11-2021-kutsukilpailut/
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com

