
Kilpailukutsu 

 
 
Kutsukilpailu 17.-18.10.2015          Kotkan Taitoluistelu ry 
 
Kotkan Taitoluistelu ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan kaudelle 2015–2016 
lunastaneita luistelijoita Tähtisarjojen kutsukilpailuun 17.-18.10.2015 Kotkan jäähalliin Tapiontie 4, 
48600 KOTKA. 
 
Kilpailusarjat La 17.10.2015 ISU sarjat 
  SM noviisit, tytöt VO 
  Noviisit, tytöt 
  Debytantit, tytöt 
  Debytantit, pojat 
  Silmut A, tytöt 
 

Su 18.10.2015 tähtisarjat 
  Tintit 2009 ja nuoremmat 
  Tintit 2007-2008 
  Minit 2008 ja nuoremmat 
  Minit 2006-2007 
  Silmut B 

Taitajat 2005 ja nuoremmat 
  Taitajat 2004-2002 
  Taitajat 2001 ja vanhemmat 
  Aluejuniorit 
 

Tinteissä ja mineissä järjestetään sekä poikien että tyttöjen sarjat.  
 
Kotkan Taitoluistelu ry varaa oikeuden sarjojen muutoksiin ilmoittautumisajan 
päätyttyä. 

 
Arviointi 

La 17.10.2015 ISU arviointi 
Su 18.10.2015 Tinteillä on suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu 
tähtiarviointi. 

 
Kilpailusäännöt   

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n ohjelmavaatimuksia ja kilpailusääntöjä sekä 
itäisen ja kaakkoisen alueen kilpailusääntöjä kaudelle 2014-2015.   

 
Musiikkilaite   

CD- soitin. Levyt CD-R formaatissa (ei CD-RW formaatteja) 
 
Aikataulu 

Jääaika varattu alustavasti klo 9.00-20.00. Kotkan Taitoluistelu ry pidättää oikeuden 
aikataulun muutoksiin. 



Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen kilpailut.kota@gmail.com 
viimeistään ke 7.10.2015.  
Ilmoittautumisessa on oltava kilpailijan nimi, syntymäaika sekä lisenssin tai 
kilpailuluvan maksupäivä, seuran virallisen edustajan yhteystiedot sekä yhteystiedot, 
johon vahvistus ja tuomarilasku lähetetään.  

 
Ilmoittautumismaksut 

Ilmoittautumismaksut  tinteillä  10  €/luistelija, muilla tähtisarjoilla 20  €/luistelija, ISU 
sarjoilla  30  €/luistelija.  
Ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun 
jälkeen. 
 

Elementtilistat   
Tarkistetut ja voimassa olevat suunnitellut ohjelmalomakkeet on palautettava 
7.10.2015 mennessä osoitteeseen: kilpailut.kota@gmail.com 
 

Karsinta 
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan karsintajärjestyksessä. Sarjoissa tintit, minit ja 
taitajat Kaakkoisen alueen luistelijoita ei karsita. Kotkan Taitoluistelu ry varaa 
oikeuden rajoittaa muihin sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä oikeuden kaikille 
oman seuran luistelijoille osallistua kilpailuun. 
 

Peruutukset 
STLL:n sääntökirja nro 22 kohta 15.5. 
 

Luistelujärjestys 
Luistelujärjestys arvotaan Kotkan jäähallilla sunnuntaina 11.10.2015 klo 19.00 jonka 
jälkeen arvonnan tulokset ovat nähtävillä seuramme kotisivulla osoitteessa: 
http://kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut/omat-kilpailut/kutsukilpailut-17-18102015 
 

Tuomaristo ja tekninen paneeli  
 Tuomaristo ja tekninen paneeli ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

  
Palkintojen jako  

Palkintojen jako jäähallin aulassa heti tulosten selvittyä.  
 
Jakelu  

Kaakkoisen alueen seurat, Itäisen alueen seurat, HyTL, JTL, KeLS, MJT, NTL, TL, VTL, 
tuomarit ja tekninen paneeli 

 
Liitteet  
 Ilmoittautumislomake, suunniteltu ohjelmalomake 
 

Lämpimästi tervetuloa Kotkaan! 
 

Timo Nurminen  Satu Nurminen 
Kilpailunjohtaja  Kilpailuassistentti 

 p. 050 4633998  p. 050 588 6483 
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