
 KILPAILUVAHVISTUS  
 5.9.2022 

 NUMMELA TROPHY aloituskilpailu 17.-18.9.2022 

 Vihdin Taitoluistelijat kii�ää ilmoi�autumisestanne ja vahvistaa seuranne luistelijoiden osallistumisen 
 yksinluistelun SM-Noviisien, SM-junioreiden, SM-senioreiden aloituskilpailuun  17.-18.9.2022 Nummelan 
 jäähallille  (Kuoppanummen�e 22, 03100 Nummela). 

 Kilpailusarjat arviointeineen 

 ISU-arvioin�  SM-Noviisit, työt (LO+VO) 
 SM-Juniorit, tytöt (LO+VO) 
 SM-Seniorit, naiset ja miehet (LO+VO) 

 Noudatamme kauden 2022-2023 STLL:n sääntöjä. Sarjakohtaiset verry�elyajat STLL:n 
 sääntökirjan mukaan. 

 Aikataulu 
 Alustava ja suuntaa antava aikataulu alla. Järjestävä seura pidä�ää oikeuden aikataulun 
 muutoksiin.  Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua,  joten tulethan ajoissa paikalle. 

 Lauantai 17.9.2022  SM-Noviisit 9.00 – 13.40 
 SM-Juniorit 13.40 - 17.30 
 SM-Seniorit N ja M 17.30 - 18.40 

 Sunnuntai 18.9.2022  SM-Noviisit  8.00 - 13.40 
 SM-Juniorit 13.40 -18.00 
 SM-Seniorit N ja M 18.00 - 19.05 

 Arvonta 
 Arvonta järjestetään �istaina 13.09.2022 klo 18.00. Arvonnan tulokset julkaistaan arvonnan 
 VTL:n ne�sivuilla. Jako verry�elyryhmiin tehdään 15.9.2022, jonka jälkeen niihin ei enää 
 tehdä muutoksia. 

 Osallistujat  Osallistujalista lii�eenä. 

 Peruutukset  Peruutukset tulee ilmoi�aa sähköpos�tse  osoi�eeseen  vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
 Otsikoithan vies�n nimellä  PERUUTUS.  Kilpailuvahvistuksen  lähe�ämisen jälkeen 
 ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähe�ämään lääkärintodistuksen 25.9.2022 
 mennessä, jo�a ilmoi�autumismaksua ei veloiteta. Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, 
 laskutetaan ilmoi�autumismaksu normaaliin tapaan. 

 Arvioijat  Tuomariston kokoonpano on nähtävillä kilpailusivuilla.  Järjestävä seura varaa oikeuden 
 tuomariston muutoksiin. 
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  Musiikki ja Ohjelmalomakkeet 

 Kilpailumusiikit ja ohjelmalomakkeet haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta 
 arvonnan jälkeen. Huomioithan viimeistään nyt, e�ä ajantasaiset lomakkeet ja musiikit ovat 
 tallenne�una Taikkari-palvelussa. Musiikista on oltava mukana myös varakopio mp3 
 -muodossa, esim. USB-�kulta. 

 Elemen�tes�t 

 Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nime�yinä kyseiseen tes�tasoon. Huomatkaa 
 elemen�tes�en 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023. 
 Tes�tasoille ilmoite�ujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailuun 
 jälkeen. 

 Ilmoi�autumismaksu 

 Laskutamme ilmoi�autumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen STLL:n sääntöjen 
 mukaises�. 

 Jäähalliin saapumien ja ilmoi�autuminen 

 Sisäänkäyn� Nummelan Esbecon-areenalle urheilukentän puoleisesta päädystä, ovet 
 aukeavat klo 8.00. 
 Luistelijoita pyydetään ilmoi�autumaan kilpailupaikalle saavu�aessa jäähalliin. 
 Lämmi�ely�lana toimii jäähallin vieressä olevan Kuoppanummen koulukeskuksen 
 liikunta�lat. 

 Ruokailu  VTL pitää buffe�a jäähallilla kilpailun  aikana. 

 Palkintojen jako 

 Suoritamme palkintojenjaon jäähallilla tulosten selvi�yä. 

 Jakelu  Osallistuvat seurat, STLL, tuomarit 

 Lisä�etoja  Lisä�etoja saat kilpailunjohtajalta,  -sihteeriltä ja  Kilpailusivuilta 

 Lii�eet  Osallistujalue�elo 

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

 TERVETULOA NUMMELAAN! 
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