
 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat  

  

KILPAILUKUTSU   20.1.2020 

 

SPRING CARNIVAL KUTSUKILPAILU 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseuroja kutsukilpailuun, Myyrmäen jäähalliin 21.3. 

– 22.3.2020. 

 

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

Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa 

 

Kilpailusarjat: Tintit VO suorituksen arviointi 

Minit VO laajennettu tähtiarviointi 

Aluesilmut VO laajennettu tähtiarviointi   

B-silmut VO ISU-arviointi  

Noviisit VO ISU-arviointi   

Aluejuniorit VO ISU-arviointi   

      Ilmoittautumisten perusteella kilpailusarjat saatetaan jakaa ikäryhmiin.

 

Sarja järjestetään, jos sarjaan on ilmoittautunut vähintään kolme luistelijaa. 

 

Kilpailusäännöt: Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2019-2020. 

Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat 

tai ensiapukoulutuksen saanneet henkilöt. 

 

Kilpailun nettisivut: 

https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2019-2020/spring-carni

val-2020/ 



 
 

Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää sähköpostilla sunnuntaina 

6.3.2020 klo 18.00 mennessä osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com.  

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat karsintajärjestyksessä. Järjestävä seura 

varaa omille luistelijoilleen osallistumisoikeuden karsinnasta poiketen. 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 

- Seura 

- luistelijan nimi ja syntymäaika 

- kilpailusarja 

- seuran edustaja kilpailupaikalla 

- sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus ja tuomari- ja 

osallistumismaksulasku lähetetään. 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit 

ovat voimassa. 

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy, että luistelijan 
nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa 

(ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset) ja järjestävän seuran 

www-sivulla. 

Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus, osallistujalista ja alustava aikataulu julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla viikolla 11, sekä lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille 

seuroille. 

Arvonta Järjestävä seura suorittaa luistelujärjestyksen arvonnan 16.3.2020, 

arvonnan tulos julkaistaan kilpailun nettisivulla viimeistään 17.3.2020. 

Peruutukset Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

evt.yksinluistelu@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista 

peruutuksista tulee esittää lääkärintodistus 29.3.2020 mennessä, jotta 

ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. 

Seura voi korvata peruutetun luistelijan tilalle toisen luistelijan samaan 

sarjaan 15.3.2020 klo 20.00 asti. 
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Maksut Tintit 15 € 

Minit 25 € 

Aluesilmut 25 € 

B-silmut 40 € 

Noviisit 45 € 

Aluejuniorit 40 € 

Osallistumismaksut laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä. 

 

Ohjelmalomake Ohjelmalomakkeet tulee lähettää osoitteeseen 

evt.yksinluistelu@gmail.com 15.3.2020 mennessä. 

Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 

osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com 15.3.2020 mennessä.  

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/_SEURA_VO. 

Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti. Musiikista 

on oltava mukana myös varakopio CD-levyllä (tyyppiä CD-R, CD-RW tai DVD 

eivät kelpaa).  

 

Alustava aikataulu Lauantai 21.3.2019 klo 8 - 21 ja sunnuntai 22.3.2019 klo 8 – 20. B-silmujen 

sarja luistellaan sunnuntaina, muiden sarjojen ajankohta ilmoitetaan 

kilpailuvahvistuksessa. 

Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin. 

Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua. 

 

Tuomaristo Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä ja 

kilpailun nettisivuilla. 

 

Tiedustelut Sähköpostilla osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com  

 

Liitteet Ilmoittautumislomake 

Ohjelmalomake 

mailto:evt.yksinluistelu@gmail.com
mailto:xxx@gmail.com
mailto:evt.yksinluistelu@gmail.com
mailto:xxx@gmail.com


 

 

 

Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle! 

 

Kilpailunjohtajat Petra Fäldt 

Heidi Nikkanen 

 Etelä-Vantaan Taitoluistelijat 

evt.yksinluistelu@gmail.com 

 

 

 

Jakelu STLL:n Helsingin, Hämeen ja Lounais-Suomen alueiden seuroille 


