
       KILPAILUVAHVISTUS  

19.1.2023 

 
Vihdin Taitoluistelijoiden Helmikisat 3.-5.2.2023 

 
 

Vihdin Taitoluistelijat kiittää ilmoittautumisestanne kilpailuumme ja vahvistaa liitteenä olevien luistelijoiden osallistumisen 
yksinluistelun ISU-, tähti- sekä SO-sarjojen kutsukilpailuun 3.-5.2.2023 Kisakallion Urheiluopistolle Lohjalle (Kaarina 
Karin tie 4, 08360 Lohja). Kilpailuihin ilmoittautuneiden luistelijoiden määrä yllätti meidät ja valitettavasti jouduimme 
karsimaan paljon osallistujia, pahoittelut tästä karsiutuneille. 

 
 
Kilpailusarjat ja alustava aikataulu  
 
Alustava ja suuntaa antava aikataulu on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään 30.1. Järjestävä seura 
pidättää oikeuden aikataulun muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten tulethan ajoissa paikalle. 
 
 

Perjantai 3.2. 14.00–21.00 Lauantai 4.2. 8.30–21.30 Sunnuntai 5.2. 8.30–19.30 

Taitajat ei Axel, -11 ja nuor. (16) Tintit (15) Noviisit (32) 

Tähtisilmut (8) B-Silmut (6) SM-Noviisit (23) 

Tähtidebytantit (16) A-Silmut (17) SO-sarjat (5) 

Taitajat Axel (16) Debytantit (16) Tähtinoviisit (7) 

Taitajat ei Axel, -10 ja vanh. (16) SM-Juniorit (12) Minit (20) 

  Juniorit (36) Tähtijuniorit (7) 

 

 
Arvonta  

Arvonta järjestään 30.1.2023. Arvonnan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään 
31.1.2023. Jako verryttelyryhmiin tehdään 2.2.2023, jonka jälkeen niihin ei enää tehdä  
muutoksia.  

 
Osallistujat  

Osallistujalista on julkaistu kilpailun nettisivuilla.  
 
Peruutukset     

Peruutukset tehdään Taikkarissa, mutta ilmoitattehan siitä myös sähköpostitse osoitteeseen 
vtl.kutsukilpailut@gmail.com. Otsikoi viesti nimellä PERUUTUS. Kilpailuvahvistuksen lähettämisen 
jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärintodistuksen 10.2.2023 mennessä, 
jotta ilmoittautumismaksua ei veloiteta. Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan 
ilmoittautumismaksu normaaliin tapaan.  

 
Peruutustapauksessa seurat voivat vaihtaa tilalle toisen (kilpailuun ilmoitetun, mutta karsitun) luistelijan 
samaan sarjaan 26.1.2023 klo 21 saakka. Luistelijavaihdot ilmoitetaan sähköpostiin  
vtl.kutsukilpailut@gmail.com ja otsikoidaan LUISTELIJAVAIHTO. 

  
Arvioijat  

Arvioijat kilpailun nettisivuille paneelin kokoonpanon selvittyä. 

 
Mu Musiikki ja Ohjelmalomakkeet 

 
Kilpailumusiikit ja ohjelmalomakkeet haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta arvonnan 
jälkeen. Huomioithan viimeistään nyt, että ajantasaiset lomakkeet ja musiikit ovat tallennettuna Taikkari-
palvelussa. Musiikista on oltava mukana myös varakopio mp3-muodossa, esim. USB-tikulla. 
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Ilmoittautumismaksu 

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

Jäähalliin saapumien ja ilmoittautuminen 
 

Sisäänkäynti jäähalliin Susi Training Centerin puoleisesta päädystä. 
Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa jäähallin 
ala-aulassa. 

 
Ruokailu  

Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa lounas tai päivällinen noutopöydästä. Varaathan 
ruokailusi ennakkoon (lounas/päivällinen) kisapäivälle. Hinta lapset 12,20 €/hlö,  
aikuiset (>16v) 13,30 €/hlö.  

 
VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailun aikana. 

 
Palkintojen jako 
 

Suoritamme palkintojenjaon jäähallin buffetissa tulosten selvittyä. 
 

Muuta huomioitavaa  

 
Spirit Skatewear pitää myyntipistettä kisapaikalla.  

 
Kilpailun nettisivut   

 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2022-2023/vihdin-
taitoluistelijoiden-helmi/ 
 

 
 

 
 

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

 

  

 TERVETULOA KISAKALLIOON!  
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