
 

        KILPAILUKUTSU  

 24.8.2022 

 

 
      

NUMMELA TROPHY 17. – 18.9.2022                 
 
Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailupassin tai –luvan lunastaneita luistelijoita SM-
noviisien, SM-Junioreiden ja SM-seniorien aloituskilpailuun.  
 
Paikka  Nummelan jäähalli, Kuoppanummentie 22, 03100 Nummela. 
 
Kilpailusarjat, ISU-arviointi:  
 

SM-Noviisit (LO+VO), tytöt 
SM-Juniorit (LO+VO), tytöt 

  SM-Seniorit (LO+VO), tytöt 
   

Tarvittaessa jaamme yksinluistelusarjat ikäkategorioihin.  
 

Kilpailuaikataulu 
Jääaikaa kilpailulle on varattu seuraavasti: 

 
La 17.9.2022 klo 8:30 – 21.00 
Su 18.9.2022 klo 9:00 - 19.30 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

 
Kilpailusäännöt  

Noudatamme kauden 2022-2023 STLL:n sääntöjä. 
 

 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen Taikkari-palvelun kautta 22.8.2022 (klo 9:00) - 31.8.2022 (klo 20:00). 
Lisätietoja voit kysyä osoitteesta vtl.kutsukilpailut@gmail.com. 
   
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.  
 
Aloituskilpailuissa on mahdollista suorittaa testejä, joten niitä ei vaadita kilpailuun 
ilmoittauduttaessa. Muistathan ilmoittaa kilpailuilmoittautumisen yhteydessä etukäteen 
minkä elementtitason/tasojen elementtejä luistelija kilpailussa suorittaa. Merkitse tiedot 
testisuorituksesta Taikkarin lisätietojakenttään. 
 
Mikäli seuranne ei osallistu kilpailuun, ilmoitattehan siitä mahdollisimman pian osoitteeseen 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com. 
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Ilmoittautumismaksu 

Laskutamme ilmoittautumismaksun 60€/luistelija, sekä tuomarikulut seuroilta/osallistujilta 
jälkikäteen STLL:n sääntöjen mukaisesti. 
 

Peruuttaminen 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaan. Peruutukset tulee ilmoittaa 
sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com. Otsikoithan viestin nimellä 
PERUUTUS. 
  

Kilpailuvahvistus ja arvonta 
Toimitamme kilpailuvahvistuksen viimeistään 5.9.2022  
Arvonta järjestetään tiistaina 13.9.2022 klo 18.00. Arvonnan tulokset julkaistaan arvonnan 
jälkeen VTL:n nettisivuilla. Jako verryttelyryhmiin tehdään 15.9.2022, jonka jälkeen niihin ei 
enää tehdä muutoksia.  

 
Musiikki ja Ohjelmalomakkeet 

Kilpailumusiikit ja ohjelmalomakkeet haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta. 
Huomioithan, että ajantasaiset lomakkeet on tallennettuna Taikkari-palveluun viimeistään 
4.9.2022 mennessä. Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa ja se annetaan omalle 
valmentajalle. 
 

Ensiapu Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 
Ensiapuhenkilökunta päivystää kisapaikalla. 

 
Majoitus Hiisi Homes Nummela ja Hiisi Hotel Lohja -10% varauskoodilla VTL . Varaukset hiisihomes.fi. 
  
 
Lisätietoja  Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä  ja VTL:n nettisivuilta. 
 
 
  
   

Satu Parikka     Hanna Vainio 
Kilpailunjohtaja     Kilpailusihteeri 
040 – 844 3315     040 – 584 9984 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com   vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
 
 
 
 

 

Tervetuloa Nummelaan! 
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