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KILPAILUKUTSU                                                      10.12.2017 

 

SPRING CARNIVAL KUTSUKILPAILU 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseuroja kutsukilpailuun, Myyrmäen jäähalliin 

17.3. – 18.3.2018. 

Kilpailupaikka: Myyrmäen jäähalli, M1. (koko 59,30 x 28,70 m) 

 Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa 

Kilpailusarjat ja maksut:  Ilmoittautumisten perusteella kilpailusarjat saatetaan jakaa ikäryhmiin. 

Tintit synt. 2009 tai myöhemmin VO tähtiarviointi  15 € 

Minit synt. 2008 tai myöhemmin VO tähtiarviointi  25 € 

B-silmut synt. 2006 tai myöhemmin VO tähtiarviointi  25 € 

Aluesilmut synt. 2006 tai myöhemmin VO tähtiarviointi  25 € 

Aluedebytantit synt. 2005 tai myöh. VO tähtiarviointi  25 € 

Taitajat, axel   VO tähtiarviointi  25 € 

A-silmut synt. 2006 tai myöhemmin VO ISU-arviointi 40 € 

Noviisit synt. 1.7.2002 tai myöhemmin VO ISU-arviointi 45 € 

Kilpailusäännöt:  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2017-2018. 

Kilpailun nettisivut https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2017-2018/spring-

carnival-2018/ 

Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset ja ohjelmalomakkeet tulee lähettää 

sähköpostilla 12.2.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen 

springcarnival.evt@gmail.com. Pyydämme ilmoittamaan luistelijat 

karsintajärjestyksessä. Järjestävä seura varaa omille luistelijoilleen 

osallistumisoikeuden karsinnasta poiketen. 

Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi ja syntymäaika ja 

lisenssin / kilpailuluvan maksupäivä sekä sähköpostiosoite, johon 

kilpailuvahvistus ja tuomarilasku lähetetään.  

mailto:springcarnival.evt@gmail.com


 
Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus, osallistujalista ja alustava aikataulu julkaistaan 

kilpailun nettisivuilla viikon 8 alussa. 

Arvonta Järjestävä seura suorittaa luistelujärjestyksen arvonnan 10.3.2018, 

arvonnan tulos julkaistaan kilpailun nettisivulla viimeistään sunnuntaina 

11.3.2018. 

Peruutukset Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

springcarnival.evt@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista 

peruutuksista tulee esittää lääkärintodistus 23.3.2018 mennessä, jottei 

ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. 

Maksut Osallistujilta peritään osallistumismaksut sekä tuomarikulut. 

Osallistumismaksut laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä. 

Musiikki Musiikit pyydetään toimittamaan kilpailuvahvistuksen jälkeen mp3‐ 

muodossa sähköpostitse osoitteeseen springcarnival.evt@gmail.com. 

Kilpailijoilla tulee kuitenkin olla mukana kilpailussa musiikki CD‐levyllä 

(tyyppiä CD‐R, CD‐RW tai DVD eivät kelpaa) 

Alustava aikataulu  Lauantai 17.3.2018 klo 8 - 21 ja sunnuntai 18.3. klo 8 – 19. 

 Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin. 

 Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua. 

Tuomaristo  Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Tulokset Palkintojenjako on heti tulosten selvittyä. Tulokset julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla. 

Tiedustelut  Sähköpostilla osoitteeseen springcarnival.evt@gmail.com 

Liitteet  Ilmoittautumislomake 

Ohjelmalomake 

 

Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle! 

 

Kilpailunjohtajat Jenni Turunen  Anna Huttunen 

 050 544 8365  050 331 5439 

 Etelä-Vantaan Taitoluistelijat 

Jakelu STLL:n jäsenseurat, tuomarit 
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