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TUUSULAN TÄHTIKISAT 15.10.2022 
 

Tuusulan Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
yksinluistelun tähtisarjojen seurakilpailuun Tuusulan jäähalliin lauantaina 15.10.2022.  

 
Aika ja paikka   

Lauantai 15.10.2022 
Tuusulan jäähalli 
Kilpailukuja 7, 04300 Tuusula 

 
Alustava aikataulu ja kilpailusarjat 
  

Kellonaika Sarja 
klo 8.30-9.30 Tintit 
klo 9.30-10.30 Minit 
klo 10.30-11.00 Tähtisilmut 
klo 11.00-11.30 Jäädytys 
klo 11.30-12.55 B-silmut 
klo 12.55-13.45 Tähtidebytantit 
klo 13.45-14.00 Jäädytys 
klo 14.00-15.00 Tähtinoviisit 
klo 15.00-15.35 Tähtijuniorit 
klo 15.35-16.15 Taitajat, ei axel  
klo 16.15-16.45 Jäädytys 
klo 16.45-17.20 Taitajat, ei axel  
klo 17.20-18.45 Taitajat, axel 
 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Lopullinen aikataulu julkaistaan 
kilpailun nettisivuilla kilpailuviikolla.  

Noudatamme joustavaa aikataulua, pyydämme luistelijoita saapumaan ajoissa paikalle. 
Jäädytysten jälkeen aloitamme aikataulun mukaisesti.   

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022-2023.  
 

Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai 
ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt.  

 
Arviointi Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi. 
 
Osallistujat Osallistujalista liitteenä. Järjestämme kaikki sarjat, tytöille ja pojille on omat sarjat.  
 

Jouduimme karsimaan osallistujia lähettävän seuran ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 
Sarjoista, joihin ilmoittautuneita tuli paljon, järjestetään kaksi ryhmää.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Osallistumisen peruuttaminen   

Tehdään STLL:n sääntökirjan 24 kohdan 15.7 mukaisesti. Jotta ilmoittautumismaksua ja 
tuomarikuluja ei veloiteta, pyydämme lähettämään lääkärintodistuksen 8.10.2022 jälkeen 
tehdyistä peruutuksista 21.10.2022 mennessä. 

Jos kilpailuun päässyt luistelija peruu osallistumisen 2.10. 2022 mennessä, voidaan hänet 
korvata saman seuran luistelijalla. Tiedot peruutuksesta, peruutetun luistelijan tilalle 
mahdollisesti tulevan luistelijan tiedot ja musiikkitiedosto mp3-tiedostona tulee lähettää 
osoitteeseen  tl.ilmoittautumiset@gmail.com 

 
Arvonta         Luistelujärjestys arvotaan maanantaina 10.10.2022.  

 
Luistelujärjestys ja jako verryttelyryhmiin on nähtävillä viimeistään keskiviikkona 12.10.2022 
klo 20.00 Tuusulan Luistelijoiden internet-sivuilta https://www.tlry.net/tl-jarjestamat-
kilpailut/ 

 
Arvioijat         Kaikissa kilpasarjoissa: 

Aino Kyllönen ylituomari 
Emma Ignatius 
Niini Toivola 

 
Musiikki Kilpailijoiden musiikit tulee olla tallennettuna Taikkarissa mp3-tiedostoina 30.9.2022 klo 20 

mennessä. Tiedoston nimestä tulee selkeästi käydä ilmi luistelijan kilpailusarja ja nimi. 
Esimerkiksi: tintit_maija_meikalainen.  

 
Musiikki on oltava kilpailussa mukana CD‐levyllä (ei RW).  

 
Mikäli musiikkitiedostoihin tulee muutoksia 30.9.2022 klo 20.00 jälkeen, niistä tulee ilmoittaa 
tl.ilmoittautumiset@gmail.com 

 
Ilmoittautumismaksut  

Laskutamme ilmoittautumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä kilpailun jälkeen.  
 
Tintit       15 €  
Minit, B-silmut, taitajat, tähtisilmut, -debytantit, -noviisit ja -juniorit   25 €  

 
Jäähalliin saapuminen 

Luistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan infopisteessä. Luistelijoiden sisäänkäynti on 
jäähallin takaa. 
 
Pukukoppeihin on pääsy ainoastaan luistelijoilla ja valmentajilla. Luistelijoita pyydetään 
poistumaan pukukopeista oman suorituksen jälkeen ja valmentajia pyydetään välttämään 
turhaa oleskelua pukukopeissa.  

  
Lämmittelytilat Jäähallin juoksusuoralla ja ulkona. 
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Palkintojenjako Palkintojenjako järjestetään mahdollisimman pian kunkin sarjan tulosten valmistuttua.   
  
Ruokailu Järjestetään kilpailupäivänä valmentajille ja arvioijille.  
 

Kilpailussa on yleisölle kahvio, jossa maksuvälineenä käy käteinen ja MobilePay. 
 
Pysäköinti Jäähallin läheisyydessä on runsaasti maksutonta pysäköintitilaa. 

 
Kilpailun nettisivut 

https://www.tlry.net/tl-jarjestamat-kilpailut/15-10-2022-tuusulan-tahtikisa/ 
 

Tulossivut  
https://www.tlry.net/tl-jarjestamat-kilpailut/15-10-2022-tuusulan-tahtikisa/tulokset/ 
 

 
Kilpailunjohtajat  

Tiina Vesala puh. 040 700 8606 (arki-iltaisin) 
Anu Karvonen puh. 050 325 5726 (arki-iltaisin) 

 
tl.ilmoittautumiset@gmail.com 

 
Jakelu Osallistuvat seurat, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujalista 

 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN TUUSULAAN! 
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