
KILPAILUKUTSU 30.1.2022

Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin tai
kilpailuluvan lunastaneita luistelijoita tähtisarjojen kauden päätöskilpailuun su 27.2.2022

Paikka: Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57100 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu:

Sunnuntai 27.2.2022 klo 9.00-19.00

Kilpailuissa noudatetaan ilmoitettuja aikatauluja ja järjestäjä pidättää oikeuden
aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen
yhteydessä.

Kilpailusarjat:
1. Tintit 5. Silmut B

2. Minit 6. Aluedebytantit

3. Taitajat 7. Aluenoviisit

4. Aluesilmut 8. Aluejuniorit

Sarjat järjestetään tarvittaessa erikseen tytöille ja pojille. Sarjoja on mahdollista jakaa
ikäluokittain osallistujamäärän mukaan.

Arviointi: Sarja 1: Suorituksen arviointi
Sarjat 2-8: Laajennettu tähtiarviointi

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022.

Tuomarit: Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Musiikki: Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) ke 23.2.2022 klo 20.00 mennessä.

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW).

Kentän koko: 28 x 58

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi)
pe 4.2.2022 klo 9.00 alkaen ja ilmoittautuminen päättyy
ke 16.2.2021 klo 20.00 mennessä.

Ilmoittautumisessa on mainittava:

http://www.taikkari.fi
http://www.taikkari.fi


• seura
• kilpailijoiden etu-ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta ja arvioijien kululaskutusta varten

Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä
mahdollistaa kaikille oman seuran luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Jos karsintaa
joudutaan tekemään, ovat kilpailuun kutsuttujen seurojen luistelijat etusijalla.

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. Kilpailuosallistumisen
peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut:
tintit 15€
muut sarjat 25€

Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun
jälkeen.

Arvonta: Arvonta suoritetaan ma 21.2.2022 klo 16:00 Talvisalon jäähallilla.
Arvonnan tulokset on nähtävissä Savonlinnan Taitoluistelijat ry:n nettisivuilla
viimeistään seuraavana päivänä osoitteessa
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/

Tulokset: Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kotisivuillamme
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/

Ruokailu: Valmentajille tarjotaan kilpailupäivänä lämmin ateria.

Muuta: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä
voi olla vaikutusta kisajärjestelyihin, on mahdollista, että kilpailu joudutaan
pitämään esimerkiksi ilman yleisöä. Varaamme myös oikeuden perua kilpailu
lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme näillä toimilla
järjestämään kilpailun turvalliseksi kaikille paikalla olijoille. Ajankohtainen korona-
ohjeistus julkaistaan kilpailun nettisivuilla, kilpailua edeltävällä viikolla.

Lämpimästi tervetuloa Savonlinnaan!

Savonlinnan taitoluistelijoiden puolesta,

Johanna Silvennoinen, kilpailunjohtaja Kirsi Huopainen, kilpailusihteeri

puh. 050 067 9223 puh. 050 530 7199

johanna.silvennoinen@gmail.com huopaiset@gmail.com

Jakelu: IITA, JOKA, JYTLS, KJ, KKJT, KULS, KUTA, KTL, LRL, LRTL, LIETA, ML, OTL, PESAL, RU, SATU,
VARTA, arvioijat
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