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TÄHTI- ja ISU-SARJOJEN KUTSUKILPAILU 3.-4.3.2018 

Keravan Luistinseura ry kutsuu seuranne STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita luistelijoita 
kutsukilpailuun 3.-4.3.2018. 
 
Aika ja paikka 3.-4.3.2018, Keravan jäähalli, Metsolantie 3, 04200 Kerava. Jääkaukalon mitat ovat 59m x 30m. 

Kilpailusarjat Alustavasti sarjat on jaettu seuraavasti:  
 
 Lauantai 3.3.2018 (ISU arviointi) 

Silmut A 
Debytantit 

 Noviisit 
 Juniorit (vapaaohjelma) 

Seniorit (vapaaohjelma) 
SM Noviisit (vapaaohjelma) 

 SM Juniorit (vapaaohjelma) 

 Sunnuntai 4.3.2018 (tähtiarviointi) 
Tintit 
Minit 
Silmut B 
Aluesilmut 
Aluedebytantit 
Aluenoviisit 

 Taitajat, Axel 
 Taitajat, ei Axel 
  

Tarvittaessa Tintit-, Minit-, Silmut- ja Taitajat, ei Axel-sarjat jaetaan ikäryhmiin.  
Kaikissa sarjoissa järjestetään poikien sarja mikäli sarjaan ilmoittautuu poikaluistelijoita.  
 

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

Musiikki CD-R (ei CD-RW, DVD). CD-levyssä tulee olla merkittynä luistelijan nimi, seura ja sarja. 
 
Alustava aikataulu Keravan jäähallissa on molempina päivinä yleisöluistelu klo 11 – 12 jolloin kilpailussa on tauko. 

Tarkka aikataulu julkaistaan kilpailuvahvistuksessa lopullisen luistelijamäärän selvitessä. Kilpailun 
aikana sarjojen sisällä noudatamme joustavaa aikataulua. Järjestävä seura pidättää oikeuden 
aikataulumuutoksiin.    

 
 Palkintojenjako tapahtuu sarjoittain heti tuloslaskennan valmistuttua jäähallin juoksusuoralla. 

 
Ilmoittautuminen Kirjalliset ilmoittautumiset sekä ISU-arvioitavissa sarjoissa ohjelmalomakkeet pyydämme 

toimittamaan viimeistään keskiviikkona 14.2.2018 klo 20.00 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen kels.kilpailut@gmail.com. Mikäli seuranne luistelijoita ei osallistu kilpailuumme, 
pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä mahdollisimman nopeasti. 

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat karsintajärjestyksessä. Järjestävä seura varaa oikeuden 
muuttaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä oikeuden kaikille oman seuran luistelijoille 
osallistua kilpailuun. 
 

Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus, osallistujien nimet ja alustava aikataulu julkistetaan sunnuntaina 18.2.2018 klo 
20.00 osoitteessa kels.seura.info 
 
Mahdolliset poisjäännit kilpailuvahvistuksen jälkeen on kirjallisesti ilmoitettava järjestäjälle 
osoitteeseen kels.kilpailut@gmail.com. Lääkärintodistus on esitettävä, jotta osallistumismaksua 
ja tuomarikuluja ei peritä. 
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Ilmoittautumismaksut Tintit   15€ 

muut tähtisarjat  25€ 
Silmut A  40€ 
muut ISU sarjat 45€ 
  
Osallistujilta peritään osallistumismaksu ja tuomarikulut. Laskutamme osallistumismaksut 

 tuomarikulujen yhteydessä kilpailun jälkeen. 

Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta maanantaina 26.2.2018 klo 
19.00 Keravan Jäähallilla ja on arvonnan jälkeen nähtävänä osoitteessa kels.seura.info 

Tuomaristot Tuomarit ja tekniset henkilöt ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

Kilpailunjohtaja Kari Makkonen p. 050-3848797 / email: kels.kilpailut@gmail.com 
  

 TERVETULOA KILPAILEMAAN KERAVALLE! 

 Keravan Luistinseura ry 

 

 Kari Makkonen 
 Kilpailunjohtaja 

 
Jakelu Uudenmaan alueen seurat, KTL, LrTL, KoTa, HSK, TTK, tuomaristo 

 
Liitteet Ilmoittautumislomake 
 Suunniteltu ohjelmalomake 
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