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NOVIISIEN KULTA- JA HOPEAFINAALI 26.3.2023 
 
Kutsumme seuranne STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita sekä noviisien 
kulta- ja hopeafinaalipaikan saaneita luistelijoita Tuusulan jäähalliin yksinluistelun valtakunnalliseen noviisien 
hopea- ja kultafinaaliin. 
 
Aika ja paikka   Sunnuntai 26.3.2023 

Tuusulan kunnan jäähalli, Kilpailukuja 7, 04300 Tuusula. 
 
Kutsukilpailun kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksut   
  Noviisit, hopeafinaali 35 € 
  Noviisit, kultafinaali 35 € 
  Noviisit, kultafinaali pojat 35 € 

Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta kisan jälkeen tuomarikulujen 
yhteydessä. 

 
Alustava aikataulu  Jääaikaa on varattu kello 9.30-18.00 
  Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Arviointi         Käytössä on ISU-arviointi. Kisa toteutetaan konekisana. 
 
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022 – 2023. 
 

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

 
Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) 7.3.2023 kello 9.00 

alkaen ja 15.3.2023 kello 20.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen 17.3.2023 
kello 20.00 mennessä. Ilmoittautumismaksu jälki-ilmoittautumisessa on 
kaksinkertainen. 

 Kultafinaaliin on 28 paikkaa ja hopeafinaaliin 28. Seuraavat 6 luistelijaa (sijat 57-
62) on varasijalla hopeafinaaliin. Myös varasijalla olevat luistelijat ilmoitetaan 
kilpailuun ilmoittautumisajan puitteissa. Pojilla on oma kultafinaali. 
Finaalipaikan saaneet luistelijat vahvistetaan STLL:n sivuilla ma 6.3.2023. 
Finaalipaikan lunastaneiden luistelijoiden lista lisätään myös kilpailujen 
nettisivulle. 

 
 Mikäli luistelija ei ota finaalipaikkaa vastaan, luistelijan seuran on ilmoitettava 

siitä viimeistään 13.3.2023 liiton kilpailukoordinaatiotiimille kilpailut@stll.fi. 
Kyseisen ajankohdan jälkeen poisjäänyttä kilpailijaa ei enää korvata uudella 
luistelijalla. 

 

http://www.taikkari.fi/
mailto:kilpailut@stll.fi


Luistelijoita ilmoittava seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä 
valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 

 
 Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että 
 luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot sekä mahdollisesti valokuvia  
 julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset jne) 
 järjestävän seuran www-sivuilla ja some-kanavissa. 

 
Musiikki ja ohjelmatiedot  Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-

tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 17.3.2023 klo 20.00  
 mennessä. 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.  
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio muistitikulla tai CD-
levyllä (ei RW). 
Myös ohjelmalomakkeiden toimitus Taikkariin viimeistään 17.3.2023 kello 
20.00. 

 
Arvonta  Luistelujärjestys on pisterankingin käänteinen järjestys, mutta luistelujärjestys 

arvotaan lämmittelyryhmittäin. Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ti 
21.3.2023 kello 18.00. 

 
Tuomaristo   Tuomaristo ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä, kun STLL on sen julkaissut. 
 
Vahvistus  Kilpailuvahvistuksen lähetämme su 19.3.2023 
  
Peruuttaminen   Osallistumisen peruuttaminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 24 

 kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Tiedustelut   Kilpailunjohtajat 

 Anu Karvonen, 
  puh. 050 3255726 
 
  Aino Terävä, 

 puh. 040 5511181 
 
  email tl.ilmoittautumiset@gmail.com 
 
 
  TERVETULOA TUUSULAAN! 
 
  Tuusulan Luistelijat ry 
    
 
Jakelu   Kulta- ja hopeafinaalipaikan saaneiden kilpailijoiden seurat, STLL, arvioijat  
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