
KILPAILUKUTSU  

Lohjan Taitoluistelijat ry kutsuu  
STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita luistelijoita 
kutsukilpailuun, Uudenmaan Alueen seurojen tinttejä UA Tintticupiin sekä 
Uudenmaan Alueen Taitajat ei axel 2006 ja vanhemmat sekä 2007 ja nuoremmat 
luistelijat Alue Cupin 1. valintakilpailuun Lohjan  jäähalliin lauantaina 24.11.2018. 

Aika ja paikka Lauantai 24.11.2018 kello 9-21 
Lohjan jäähalli, Runokatu 1. 08100 LOHJA 

 
Sarjat Suorituksen arviointi: 

Tintit (Uudenmaan Alue) 
 

Laajennettu tähtiariointi:  
Minit  
Silmut B  
Aluesilmut 
Aluedebytantit  
Aluenoviisit  
Aluejuniorit 
Taitajat ei axel 2006 ja vanhemmat 
Taitajat ei axel 2007 ja nuoremmat 
Taitajat axel  

 
Kilpailuun ilmoitettujen B-Silmujen tulee olla suorittanut sarjassa vaaditut perus- ja 
elementtitestit STLL:n sääntöjen mukaan 
 
Tintit sarja luistellaan Uudenmaan Alueen Tintticupina, liiton suositusten mukaan. 

 
Taitajat ei axel sarjoissa käydään myös Uudenmaan Alueen aluecupin 1. 
valintakilpailu, josta 8 parasta luistelijaa sekä nuoremmissa että vanhemmissa 
lunastavat paikan mestaruuskilpailuun. 
 
Varaamme oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä.  

 
KIilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n  kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019 
 
Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 27.10.2018 mennessä osoitteeseen 

lohjantaitoluistelijat@gmail.com. Jälki-ilmoittautumiset sääntökirjan 
mukaisesti. 

 
Pyydämme ilmoittamaan luistelijat sarjoittain karsintajärjestyksessä. 
Järjestävä seura varaa omille luistelijoille osallistumisoikeuden karsinnasta 
poiketen. Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi, kilpailusarja ja 
syntymäaika sekä tieto kilpailulisenssin/-luvan maksupäivästä. Ilmoittava 



seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai kilpailulupa 
ja vakuutus.  
 
Pyydämme seuroja ilmoittamaan seuran virallisen edustajan yhteystiedot ja 
sähköpostiosoitteen, johon haluatte saada kilpailuvahvistuksen sekä 
sähköpostiosoitteen, johon voimme lähettää tuomarikululaskun kilpailun 
jälkeen. 

 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 16.11.2018 klo 16.00 Lohjan 

Jäähallissa, Runokatu 1, 08100 Lohja. Luistelujärjestys julkaistaan Lohjan 
Taitoluistelijoiden kotisivuilla arvonnan jälkeen www.lohjantaitoluistelijat.fi 

 
Aikataulu Kilpailuun on varattuna jääaikaa klo 9-21. Järjestävä seura varaa oikeuden 

aikataulun muuttamiseen. 
 
Musiikkilaitteet CD- soitin  
 
 
Ilmoittautumismaksu Tintit 15 eur/luistelija ja muut sarjat 25 eur/luistelija. Maksu veloitetaan 

tuomarikululaskun yhteydessä seuroilta jälkikäteen. 
 
Peruutukset Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

lohjantaitoluistelijat@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen 
ilmoitetuista peruutuksista, joista toimitetaan lääkärintodistus, peritään 15 eur 
toimistomaksu. Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan 
ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut normaaliin tapaan. 

 
 
Tuomarit Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Tiedustelut Markku Ala-Louko 

lohjantaitoluistelijat@gmail.com  
 

TERVETULOA LOHJALLE !  
 
 
 
Jakelu RauTL, HyTL,  KeLS, JTL, MJT, NTL, TL, VTL, Salpa, Vg-62, RTL, HML, Ice 

Team, UJK, HTL, SCT 
 

mailto:lohjantaitoluistelijat@gmail.com

