
 
 
KILPAILUKUTSU 1.2.2023 
 
 

 
 

AURINKOINEN SEURAKILPAILU 4.-5.3.2023  
 
VG-62 Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 
lunastaneita yksinluistelun Debytanttien, SM-Noviisien, kansallisten Junioreiden ja 
kansallisten Noviisien seurakilpailuun. 
 
Paikka:  

Aurinkoareena, Kuparivuorentie 1, 21100 Naantali https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-
ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntapaikat-ja-ulkoilukohteet/jaahallit 

 
Alustava aikataulu: 
 

4.3.2023 n. klo. 9-18 
 5.3.2023 n. klo. 9-17 
 
   
 Päivä ja kellonaika Sarja 

4.3.2023 n. klo. 9-19 Noviisit 
 SM-Noviisit LO 
 Juniorit LO 
5.3.2023 n. klo. 9-17 Debytantit 
 SM-Noviisit VO 
 Juniorit VO 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. Järjestävä seura va-
raa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat: 
 Sarja LO    VO 

Noviisit  - VO 
SM-Noviisit LO VO 
Juniorit LO  VO 
Debytantit - VO 

 
 

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

 
Kentän koko: 30x60 metriä 
 
Arviointi: Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat: Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa 



 
 
 
Ilmoittautuminen: 
 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa  www.taikkari.fi alkaen 1.2.2023 klo 9:00 ja 
viimeistään 15.2.2023 klo 20.00. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 22.2.2022 klo 20.00 ja tällöin ilmoit-
tautumismaksu on kaksinkertainen. 
 
Varaamme oikeuden karsia luistelijoita, mikäli aikataulu ei mahdollista kaikkien osallis-
tumista. Mahdollista karsintaa varten pyydämme ilmoittamana luistelijat siinä järjes-
tyksessä, jossa toivotte heidän pääsevän mukaan kilpailuun. VG-62:n luistelijoita ei 
karsita.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 
sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujär-
jestys ja tulokset) sekä järjestävän seuran www-sivulla.  
 
Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on 
toimihenkilöpassi voimassa.  

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Kilpailijan pe-
ruuttaminen ilmoittautumisajan umpeuduttua on tehtävä sekä Taikkariin että ilmoitet-
tava sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@vg-62.fi 
 

Ilmoittautumismaksut: 
 

Sarja Maksu 
Debytantit VO  45 € 
SM-Noviisit LO+VO 60 € 
Juniorit LO+VO 60 € 
Noviisit VO 45 € 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 1.3.2023 mennessä VG-62 Yksinluistelun tilille 
FI26 5710 5220 0742 89. 
 
Merkitkää maksu KILPAILU/SEURA. 

 
(Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.) 
 

Ohjelmalomakkeet: 
 

Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 15.2.2023 klo 
20.00.  
 

Musiikki: Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 15.2.2023 mennessä.  
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO. Koska 
järjestäjä mahdollisuuksien mukaan striimaa kilpailun, on tärkeää, että myös musiikki-
tiedot on tallennettu Taikkariin asianmukaisesti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään 
tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen 
 
Kilpailijalla tulee olla varamusiikki mukana tallennettuna USB-muistitikulle/levylle. Va-
ramusiikki annetaan kilpailusuorituksen ajaksi valmentajalle.  
 

 
 
 
 



 
Arvonta  

Arvonta-aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa 
 

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luis-
tellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  

 
Ruokailu  

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille.  
 
Hallissa toimii kahvila, josta kilpailijat ja yleisö voivat osaa pientä suolaista ja makeaa. 

Majoitus: 
 

Naantalin kylpylä  
Naantalin kylpylän majoituksesta 20% alennus päivän hinnasta. Alennuksen saa tekemällä va-
rauksen netistä käyttämällä koodia PROETU. Hinnat vaihtelevat huonetyypeittäin, ja lopullisen 
hinnan voitte tarkistaa nettisivuilta www.naantalispa.fi.Tarjouskoodi on voimassa ajalla 3-
5.3.2023. Huomioittehan, että viikonloput ovat suosittua aikaa ja näin ollen suosittelemme va-
rauksen tekemistä mahdollisimman pian. Erillistä kiintiötä ei ole tehty.  

  
                     Bridget Inn  

Varukset suoraan hotellista https://www.bridgetinn.fi/ 
Koodilla VG-62 saa alennusta -15 % 

 
 Hotel Palo  

www.palo.fi/huoneet, jonka kautta jokainen voi varata haluamansa huonetyypin kulloinkin tar-
jolla olevista vaihtoehdoista. 
 

 
Muuta huomioitavaa:  

Kilpailu järjestetään konekisana. 
 

Kilpailun nettisivut: 
https://vg-62taitoluistelu.fi/kisat-ja-tapahtumat/aurinkoiset-seurakilpailut-4-5-3-2023/ 

 
Kilpailun johtaja: 

Anna Harjulahti puh. 044-504 0825  
kilpailut@vg-62.fi 

 
 
Jakelu          Kutsutut seurat, STLL, arvioijat 
 
 
 

 
Tervetuloa kilpailemaan aurinkoiseen Naantaliin! 

 
 


