
KILPAILUKUTSU

7.10.2022

MARRASLUISTELUT -SEURAKILPAILU 13.11.2022

Lappeenrannan Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 
lunastaneita luistelijoita yksinluistelun seurakilpailuun!

Aika ja paikka sunnuntai 13.11.2022 
Lappeenrannan jäähalli, Kisapuisto 
Kisakatu 9, Lappeenranta

Kilpailusarjat ja osallistumismaksut

Tintit 15 €
Minit          25 €
B-silmut          25 €
Tähtisilmut          25 €
Tähtidebytantit          25 €
Tähtinoviisit          25 €
Tähtijuniorit          25 €
Taitajat, ei axel          25 €
Taitajat, axel          25 €
Aikuiset          25 €

Varaamme oikeuden muutoksiin. Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa 
ikäryhmiin. Kaikissa sarjoissa on mahdollista järjestää sekä tyttöjen että 
poikien sarjat. 

Laskutamme ilmoittautumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä 
kilpailun jälkeen. 

Aikataulu Alustavasti kilpailu luistellaan klo 9.00-19.00. Tarkempi aikataulu 
ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 

Arviointi Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi. 

Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen 8.10.2022 
klo 9.00 ja viimeistään 28.10.2022 klo 20.00.
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Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin otettavia 
luistelijamääriä sekä mahdollistaa kaikille oman seuran luistelijoille 
kilpailuun osallistumisen. Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa 
karsintajärjestyksessä. 

Ilmoittava seura vastaa siitä, että ilmoitetuilla kilpailijoilla ja toimihenkilöillä 
on asianmukainen passi ja vakuutus voimassa. 

Osallistumisen peruuttaminen
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
Mahdolliset peruutukset Taikkarin lisäksi sähköpostiosoitteeseen: 
lrl.kilpailut@gmail.com.

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 30.10.2022
mennessä. Tiedostot tulee olla nimetty niin, että niistä käy ilmi kilpailijan 
sarja, nimi ja seura. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös 
varakopio (CD-levy (ei RW) tai USB-tikku). Järjestävä seura sitoutuu 
hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Kilpailuvahvistus ja arvonta
Kilpailuvahvistus, alustava aikataulu ja osallistujaluettelo julkaistaan ja 
toimitetaan osallistuville seuroille 2.11.2022. 

Luistelujärjestys arvotaan 6.11.2022. Luistelujärjestys ja jako 
lämmittelyryhmiin on nähtävillä kilpailun nettisivulla 9.11.2022.

Ruokailu Ruokailu järjestetään valmentajille ja arvioijille. 

Muuta huomioitavaa
    Kilpailupaikalla on kahvio, jossa maksuvälineenä käy käteinen ja kortti. 

     Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. 
     Niillä voi olla vaikutusta kilpailun järjestämiseen. 

Kilpailun nettisivut
https://www.lrl.fi/seura/omat-kilpailut/marrasluistelut-seurakilpailu-13/

Tervetuloa Lappeenrantaan! 

Lappeenrannan Luistelijat ry

Johanna Suurkaulio 
kilpailun johtaja
johanna.suurkaulio@gmail.com

Hanna Paavilainen
kilpailusihteeri
lrl.kilpailut@gmail.com
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