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2. ALOITUSKILPAILU 
 
 
Kotkan Taitoluistelu ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita luistelijoita 
yksinluistelun kutsukilpailuun 30.9.-2.10.2022 
 
 
Paikka KOULUNÄKKI Areena, Tapiontie 4,48600 KOTKA 

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

3d60.5161867!4d26.9551349 

 

Kilpailuaikataulu 
 Jääaikaa kilpailulle on varattu: 
 
 Pe 30.9.2022  klo16.00-21.00 
 La 1.10.2022  klo 8.00-21.00 
 Su 2.10.2022  klo 8.00-20.00   
  
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. SM-Sarjat luistellaan lauantaina ja 
sunnuntaina Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat  
 ISU- arviointi: 
 A-silmut 
 Debytantit 
 Noviisit 
 Juniorit Lo+Vo 
 Seniorit Lo+Vo 
 SM-Noviisit Lo + Vo 
 SM-Juniorit Lo + Vo 
 SM-Seniorit Lo + Vo 
  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

 
Kentän koko 27 x 58 metriä  
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkari-palvelun kautta viimeistään 16.09.2022 klo 20.00 
mennessä. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta kilpailut.kota@gmail.com.  
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura 
vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyllä valmentajalla ja seuran edustajalla on 
toimihenkilöpassi voimassa. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja järjestävän seuran www-sivuilla. 
 
Pyydämme ilmoittamaan osoitteen kilpailuvahvistuksen lähettämistä varten sekä 
laskutusosoitteen Taikkarin ilmoittautumisen Lisätietoja -kohdassa. 
 
Aloituskilpailussa on mahdollista suorittaa testejä. Muistathan ilmoittaa kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä etukäteen minkä elementtitason / tasojen elementtejä luistelija kilpailussa 
suorittaa. Merkitse tiedot testisuorituksesta Taikkarin lisätietojakenttään. 
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Mikäli seuranne ei osallistu kilpailuun, ilmoitattehan siitä mahdollisimman pian osoitteeseen 
kilpailut.kota@gmail.com 
 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Peruutukset tulee 
ilmoittaa sähköpostitse kilpailut.kota@gmail.com 
 

Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 

A-Silmut 40 € 

Debytantit 45 € 

Noviisit 45 € 

Juniorit 60 € 

Seniorit 60 € 

SM-Noviisit 60 €  

SM-Juniorit 60 € 

SM-Seniorit 60 € 

 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta kilpailujen jälkeen tuomarikulujen yhteydessä 

 
Suunniteltu ohjelmalomake ja musiikki 
 Ohjelmalomakkeet ja kilpailumusiikit haetaan Taikkari-palvelusta kilpailunjärjestäjän toimesta. 

Huomioittehan, että ajantasaiset lomakkeet on tallennettuna Taikkari-palveluun viimeistään 
21.9.2022 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 

 
Kilpailuvahvistus ja Arvonta  
 Toimitamme kilpailuvahvistuksen viimeistään 21.9.2022. Arvonta järjestetään su 25.9.2022 klo 

12. Arvonnan tulokset julkaistaan seuran nettisivuilla viimeistään 26.9.2022 
 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille.  

Jäähallilla on kahvio, josta voi ostaa suolaista ja makeaa syötävää. 
 

Majoitus Majoitustarjoukset: SpaHotel Hamina, Jokipuisto Karhula, Karhulan Hovi Karhula 
  
    
Kilpailun nettisivut  

https://www.kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut-ja-testit/kota-jarjestajana/30-9-2-10-22-kotkan-aloituskilpailu/ 
 
Kilpailun johtaja Oxana Vuorinen   Heidi Hyökki 

puheenjohtaja.kota@gmail.com   johtokunnan jäsen 
040-8656629   p. 040-7276965 
 
 

Kilpailusihteeri Maria Vapalahti 
kilpailut.kota@gmail.com 
040-8416223 

 
 
 
Jakelu Kilpailuihin kutsuttavat seurat lisätään kilpailusivuille ennen ilmoittautumisen alkua.  
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