
 
  KILPAILUVAHVISTUS  
  1.1.2023 
 

KUTSUKILPAILU 21.-22.1.2023 
 
Kotkan Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun neljän seuran 
kutsukilpailuun. 
 
Paikka Koulunäkki Areena, Tapiontie 69,48600 KOTKA 

https://www.google.com/maps/place/KSOY+Areena/@60.5161867,26.9551349,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7823e10717d5d3b2!8m2!

3d60.5161867!4d26.9551349 

 

Kilpailusarjat:  
ISU-arviointi         SM-Seniorit (LO; VO), SM-Juniorit (LO; VO), SM-Noviisit (LO;VO), Juniorit (LO, VO), 

 Noviisit (VO), Debytantit (VO) ja A-Silmut (VO) 
 
Tähtiarviointi Tintit (VO) 
 
Laajennettu Tähtiarviointi 

Minit (VO), B-Silmut (VO), Tähtidebytantit (VO), Tähtijuniorit (VO) lisätty 14.12.2022 ja Taitajat 
Axell (VO) 

          
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. Sarjakohtaiset 

verryttelyajat STLL:n sääntökirjan mukaan. 
 
Aikataulu Alustava ja suuntaa antava aikataulu ohessa. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulun 

muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten tulethan ajoissa paikalle. 
 Tarkka aikataulu lisätään kilpailusivuille arvonnan jälkeen. 
 
  Lauantai 21.1. A-Silmut klo 10.00-14.20 
    Noviisit 
    SM-Noviisit 
    Juniorit 
    SM-Juniorit 
    SM-Seniorit 
 
    Tintit klo 14.40-18.00 
    Minit 
    Tähtidebytantit 
    Tähtijuniorit 
    Taitajat Axell 
    B-Silmut 
 
 
 Sunnuntai 22.1. Debytantit klo 10.00-14.00 
    SM-Noviisit 
    Juniorit 
    SM-Juniorit 
    SM-Seniorit 
  
 
Arvonta Järjestävä seura suorittaa luistelujärjestyksen arvonnan pe 13.1.2023 klo 19 ja luistelujärjestys 

on nähtävillä seuran sivuilla seuraavana päivänä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 
Peruutukset Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Peruutukset tulee ilmoittaa 

sähköpostitse osoitteeseen kilpailut.kota@gmail.com   Otsikoithan viestin nimellä PERUUTUS. 
 Peruutukset kilpailupäivinä viestillä myös puh. 040-8416223 
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Ilmoittautumismaksu 
 Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta kilpailujen jälkeen STLL:n 

sääntöjen mukaisesti. 
 
Arvioijat Tuomariston kokoonpano on nähtävillä kilpailusivuilla, viimeistään arvonnan jälkeen. 

Järjestävä seura varaa oikeuden tuomariston muutoksiin. 
 
Musiikki ja Ohjelmalomakkeet  

Kilpailumusiikit ja ohjelmalomakkeet haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta 
arvonnan jälkeen. Huomioithan viimeistään nyt, että ajantasaiset musiikit ja ohjelmalomakkeet 
ovat tallennettuna Taikkari-palvelussa. Musiikista on oltava mukana varakopio mp3- 
muodossa, esim USB-tikulta. Jos tulee muutoksia ohjelmalomakkeeseen, niin laitathan siitä 
tiedon myös sähköpostiin kilpailut.kota@gmail.com 

. 
Jäähalliin saapuminen 

Lauantaina ja sunnuntaina ilmoittautuminen on kilpahallin aulassa. Ovet aukeavat kilpailijoille 
lauantaina ja sunnuntaina klo 9:00. Info-pisteestä saa lisätietoa kilpailuun liittyvistä asioista. 
 

Kilpailun nettisivut 
 https://www.kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut-ja-testit/kota-jarjestajana/21-1-22-1-23-kotkan-4-

seuran-kutsuk/  
 
Palkintojenjako Palkintojen jako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan jälkeen kilpahallin ala-aulassa. 
  
Ruokailu Lauantaina ja Sunnuntaina Kotkan taitoluistelu pitää omaa kahviota kilpahallin kahvilassa. 

Valmentajille ja arvioijille tarjotaan lämmin ateria ja kahvia ja teetä. 
  
Pääsyliput Tapahtuma on maksuton 

 
 
Kilpailun johtaja Oxana Vuorinen    

puheenjohtaja.kota@gmail.com    
040-8656629 
 

Kilpailun sihteeri  Maria Vapalahti 
    varapuheenjohtaja.kota@gmail.com 
    p. 040-8416223 
  
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 

 
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KOTKAAN 
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