
                                     

KILPAILUKUTSU 25.11.2021 

 

TINTTIEN KUTSUKILPAILU 
 

Mikkelin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021 – 2022 lunastaneita luistelijoita 

Tinttien kutsukilpailuun Mikkeliin 

 

Aika:  15.1 tai 16.1.2022 

Tarkempi aikataulu sekä kilpailupäivä ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 

Paikka:  Mikkelin jäähalli (Ikioma Areena) ja harjoitushalli 

 Raviradantie 24, 50100 Mikkeli. 

 

Kilpailusarjat, arvioinnit ja ilmoittautumismaksu 

Tintit VO suorituksen arviointi (tähti) 15,00 € 

Kilpailuun on mahdollista ilmoittaa sekä tytöt että pojat.  Tarvittaessa suoritetaan jako ikäryhmiin. 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022. 

 

Arvioijat Ilmoitetaan vahvistuksessa. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) 26.11 – 15.12.2021. 

Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohtaan seuraavat tiedot:  

 sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään  

 seuranne laskutustiedot ilmoittautumismaksua ja arvioijien kululaskua varten. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava: seura, kilpailijan etu- ja sukunimi, kilpailusarja, syntymäaika ja seuran 

edustaja kilpailupaikalla.  

 

Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin osallistuvien luistelijoiden määriä, sekä mahdollistaa kaikille oman 

seuran luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä. 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura vakuuttaa myös, että 

kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 

 

Ilmoittautumismaksut laskutetaan arvioijien kulu laskutuksen yhteydessä kilpailujen jälkeen.  

 

Jälki-ilmoittautuminen STLL:n sääntökirjan kohdan 15.6 mukaisesti  

 

Osallistumisen peruuttaminen STLL:n sääntökirjan 15.7 mukaisesti  

http://www.taikkari.fi/


                                     

Musiikit 

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 15.12.2021 mennessä. 

 

Tiedostot pyydetään nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

 

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio tulee olla valmentajalla tai 

luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä järjestävän seuran toimesta. 

 

Kilpailuvahvistus 

Lähetetään ilmoittautuneille seuroilla mahdollisimman pian ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. 

Vahvistus julkaistaan myös kilpailun nettisivuilla. 

 

Arvonta  

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 2.1.2022 ja se on nähtävillä järjestävän seuran nettisivuilla viimeistään 

seuraavana päivänä.  

 

Kilpailun nettisivut 

https://www.mikkelinluistelijat.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/tinttien-kutsukilpailu-2022/ 

 

Muuta huomioitavaa 

Koronaohjeet: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla vaikutuksia 

kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. 

Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi luistelijoille, valmentajille ja yleisölle. Ajankohtainen koronaohjeistus 

julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 

 

Kilpailun tulostiedot ja sosiaalinen media: Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy, että luistelijan 

nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja seuran www.sivuilla. Järjestävä seura voi kuvata 

kilpailua ja julkaista kuvia luistelijoista sosiaalisen median kanavissa (Instagram ja Facebook). Mikäli yksittäisen 

kilpailuun ilmoitetun luistelijan kohdalla näin ei haluta toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti 

etukäteen kilpailunjohtajalle.  

 

Ruokailu: Arvioijille ja valmentajille järjestetään ruokailu.  

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN MIKKELIIN! 

 

Kilpailunjohtaja Kilpailusihteeri 

Marjo Puikkonen Silja Valkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian, mikäli seuranne ei tällä kertaa osallistu kilpailuumme. 

 

Jakelu KuLS, KuTa, LRL, LrTL, RU, SaTu, VarTa, HaTaL, KKJT, KTL, KoTa, PTL, JyTLS, LTL, HTL, LoTTa, IiTa, ML 

Liitteet Majoitustarjous 
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