
 
 

 

          
 

 
Kilpailukutsu    15.11.2021 

 

ELVARI TROPHY Improvisaatiokilpailu 

 

Vihdin Taitoluistelijat ry (VTL) kutsuu seuranne luistelijoita 

Elvari Trophy -improvisaatiokilpailuun Nummelan jäähalliin perjantaina 2. tammikuuta 2022. 

 

Kilpailussa luistellaan suoritukseen asti salassa pidettävillä musiikeilla. Suorituksessa 

arvioidaan mm. eläytymistä, rytmitajua ja musiikin tulkintaa. 

 

Kilpailu on tarkoitettu kaikille kilpailijoille sekä kilpailu-uraansa aloitteleville luistelijoille. 

 

 

AIKA     Sunnuntai 2.1.2022, klo 9–13.00     

 

Noudatamme joustavaa aikataulua. Tarkempi aikataulu 

ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura pidättää 

oikeuden aikataulu- ja ryhmämuutoksiin. 

 

PAIKKA    Esbecon areena (Nummela), Kuoppanummentie 22, 

    03100 Nummela 

 

 

KILPAILUSARJAT              2009 syntyneet ja vanhemmat  

2011–2010 syntyneet 

2013-2012 syntyneet 

2014 syntyneet ja nuoremmat 

 

VAKUUTUS              Järjestävä seura ei ole vakuuttanut kilpailijoita. 

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT  Kilpailun säännöt ovat tämän kutsun liitteenä. 

 

 

ARVOSTELU             Tuomarit arvioivat eläytymistä, rytmitajua, vartalon  

    hallintaa ja käyttöä sekä musiikin tulkintaa. Tuomaristo päättää    

kilpailijoiden lopullisen järjestyksen. 

 



 
 

 

 

 

PALKINNOT             Elvari-korut 

 

ILMOITTAUTUMINEN  Ilmoittautuminen Taikkari-palvelun kautta  19.11.2021 

(klo 9:00) - 

12.12.2021 (klo   20:00). Mikäli tarvitset apua 

Taikkari-palvelun kanssa, voit pyytää apua STLL / 

Minna Fernelius.  

Lisätietoja voit myös kysyä osoitteesta 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

 

Ilmoittautumismaksu on 15 € / luistelija ja se laskutetaan 

tuomarimaksun yhteydessä. Pyydämme ilmoittamaan luistelijat 

toivotussa järjestyksessä mahdollista osanottajamäärän karsintaa 

varten. 

 

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, 

että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan 

kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset), 

järjestävän seuran www-sivulla. 

 

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 

 

 

KILPAILUVASTAAVA            Pasi Halmisto, vtl.puheenjohtaja@gmail.com  

    p. 040 042 9291 

 

KILPAILUVAHVISTUS Kilpailuvahvistus lähetetään osallistuville seuroille  

    keskiviikko 15.12.2021. 

 

ARVONTA   Ryhmäjako ja -järjestys arvotaan järjestävän seuran  

    toimesta 15.12.2021 ja ne julkaistaan perjantaina 17.12.2021.  

    Vihdin taitoluistelijoiden nettisivuilla. 

     

 

PERUUTUKSET  Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen  

vtl.kutsukilpailut@gmail.com. Jos peruutatte luistelijan 

osallistumisen viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailun arvontaa, 

palautamme luistelijan ilmoittamismaksun. Jos osallistuminen 
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peruutetaan myöhemmin, palautamme osallistumismaksun 

sairastumistapauksessa lääkärintodistusta vastaan. 

 

 

TERVETULOA NUMMELAAN! 

 

Jakelu: HyTL, JTL, Kels, LoKV-taito, LT, MJT, NTL, TL, HTK, SalPa Taitoluistelu, STR, EsJt, 

ETK, EVT, HSK, HL, KaTa, MTK, OTK, TTK, Ice Team Raseborg, PTL 

 


