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KILPAILUVAHVISTUS 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne Vihdin Taitoluistelijoiden yksinluistelun kutsukilpailuun 
13.-14.2.2016 ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen osallistujalistan 
mukaisesti. Ohessa on myös kilpailujen alustava aikataulu. 
 
Aluesilmut, Aluejuniorit ja Taitajat, ei Axel 2004 ja nuoremmat -sarjat luistellaan 
Uudenmaan alueen Alue Cupin 2. valintakilpailuna. Lisäksi nämä sarjat kilpaillaan 
tavallisena kutsukilpailuna. 
 
Tinttejä ilmoittautui sen verran paljon, että päätimme jakaa heidät kahteen sarjaan: 2007 
syntyneet sekä 2008 ja myöhemmin syntyneet.  
 
Aika ja paikka 13.2.2016 klo 9:00 – 20:00 

14.2.2016 klo 8:00 – 17:00 
 
Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulu, joten tule ajoissa 
paikalle. 
 
Kisakallion Urheilupuiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja 
 

Kilpailujen 
nettisivut 

http://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-
kilpailut/kilpailut-kausi-2015-2016/kisakallio-13-14-2-2016/ 
 

Sarjat Tintit 2007 synt. tytöt Tähtiarviointi 
 Tintit 2008 tai myöh. synt. tytöt Tähtiarviointi 
 Minit, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Minit, pojat Laajennettu tähtiarviointi 
 B-silmut, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat, ei Axel, 2003 ja 

vanhemmat, tytöt 
Laajennettu tähtiarviointi 

 Taitajat, ei Axel, 2004 ja 
nuoremmat, tytöt 

Laajennettu tähtiarviointi 

 Taitajat, Axel, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluesilmut, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluesilmut, pojat Laajennettu tähtiarviointi 
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 Aluedebytantit, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluenoviisit, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluejuniorit, tytöt Laajennettu tähtiarviointi 

 
Kilpailusäännöt Kilpailuissa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2015-2016 

 
Arvonta Parma Oy, Nummela, keskiviikkona 10.02.2016 klo 17:00. 

Luistelujärjestys nähtävissä kilpailujen nettisivuilla viimeistään 
11.02.2016 
 

Musiikkilaitteet CD-soitin, vain CD-R –levyt. Tarkistattehan, että levy on kunnossa ja 
mukana on myös varalevy. 
 

Peruutukset STLL:n sääntökirja 23 kohta 15.5 
 

Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu on Tinteillä 10 €/luistelija ja muissa sarjoissa 
20 €/luistelija. Maksu laskutetaan kisojen jälkeen yhdessä 
tuomarikululaskun kanssa. 
 

Palkintojen jako Palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä jäähallin 2. kerroksessa. 
 
 

Ruokailu Valmentajille ja tuomareille on järjestetty ruokailu molempien 
päivien aikana. 
 
Kisakallion ravintolasta on saatavilla lounasta ja päivällistä. 
 
Vihdin Taitoluistelijoiden buffet jäähallin 2. kerroksessa on avoinna 
molempina kisapäivinä kisojen päättymiseen saakka. Tarjolla on 
monipuolisesti suolaista ja makeaa syötävää. Maksuvälineenä käy 
vain käteinen. 
 

Tuomarit Katri Laakso, ylituomari 
Sini Horila 
Aino Kyllönen 
Leea Sokura 
 
Sarjakohtainen tuomaristo julkaistaan luistelujärjestyksen 
julkaisemisen yhteydessä. 
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Kilpailunjohtaja  Päivi Jokinen 

vtl.kilpailut(at)gmail.com 
puh. 050 350 1722 
 

Kilpailusihteeri Satu Parikka 
satu.parikka(at)parma.fi 
puh. 040 844 3315 
 

Jakelu EVT, HyTL, JTL, KaTa, KeLS, LT, MJT, NTL, OTK, TL, VTL 
 
Tuomarit 

 
Skate Shopin myyntipiste on avoinna molempina päivinä jäähallissa. 

   
 
  Lämpimästi tervetuloa Kisakallioon! 
   


