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SILTA CUP 2023 
 

 
Heinolan Taitoluiselijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita 
luistelijoita Silta Cup 17.-19.2.2023 seurakilpailuun. 
 
 
Paikka  Heinolan Jäähalli,  

Urheilukatu 2, 18100 Heinola 
 
Kilpailusarjat, arviointi ja kilpailumaksut 
 
 Kilpailusarjat                                  Arviointi  Maksu 

Silmut A ISU-Arviointi 40 € 

Noviisit ISU-Arviointi 45 € 

Juniorit (LO+VO) ISU-Arviointi 60 € 

Seniorit (LO+VO) ISU-Arviointi 60 € 

Tintit Suorituksen arviointi 15 € 

Minit Suorituksen arviointi 15 € 

Taitajat (ei axel) Suorituksen arviointi 15 € 

Taitajat (axel) Laajennettu tähtiarviointi 25 € 

Tähtijuniorit Laajennettu tähtiarviointi 25 € 

Tähtinoviisit Laajennettu tähtiarviointi 25 € 

Tähtidebytantit Laajennettu tähtiarviointi 25 € 

SM-Noviisit (LO+VO) ISU-Arviointi 60 € 

SM-Juniorit (LO+VO) ISU-Arviointi 60 € 

SM-Seniorit (LO+VO) ISU-Arviointi 60 € 

 
Liiton kilpailuun määräämissä sarjoissa; A-Silmut, Noviisit, Juniorit ja Seniorit ei tehdä 
karsintaa. Muihin sarjoihin otamme luistelijoita jääajan puitteissa. 
 
Tuomarikulut laskutetaan STLL:n ohjeen mukaisesti. Ilmoittautumismaksut laskutetaan 
tuomarikulujen yhteydessä.  

 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. Seurat 

vastaavat siitä, että luistelijat ovat kilpailun vaatimusten mukaisella tasolla, 
kilpailupassit voimassa ja ilmoitettu oikeaan sarjaan. 

 
  



Alustava aikataulu 
  
 Perjantai 17.2.2022 klo: 15:00-20:30  Vain tähtisarjoja  
 Lauantai 18.2.2022 klo: 9:00-20:00  ISU- ja tähtisarjoja 
 Sunnuntai 19.2.2022 klo: 9:00-20:00  ISU- ja tähtisarjoja 
 
 Aikataulua tarkennetaan ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa 

osallistujamäärien selvitessä. Kilpailupäivinä noudatamme joustavaa aikataulua, joten 
pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulujen muutoksiin. 

 
Kentän koko n. 30 m * 60 m 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) alkaen 28.12.2022 klo 9:00 ja 
viimeistään 22.01.2023 klo 20.00. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 27.01.2023 klo 20.00 ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden karsia luistelijoita ennalta ilmoitetuissa sarjoissa. 
Karsinta ei koske seuran omia luistelijoita. Mahdollista karsintaa varten pyydämme 
ilmoittamaan luistelijat sarjoittain toivotussa karsintajärjestyksessä.  
Peruutustapauksissa osallistuva seura voi ilmoittaa tilalle korvaavan luistelijan. Mikäli 
seuralla ei ole ilmoittaa korvaavaa luistelijaa, tarjoamme paikkaa toisen seuran 
luistelijalle karsintajärjestyksessä. Mikäli jossain sarjassa on paljon ilmoittautuneita, 
sarja voidaan jakaa ikäsarjoihin.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 
sarjan tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja 
tulokset) ja järjestävän seuran www-sivuilla. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mikäli 
osallistuminen peruutetaan ilmoittautumisajan jälkeen, on peruutus tehtävä Taikkariin 
sekä sähköpostiosoitteeseen kilpailut.heita@gmail.com. 
 
Kilpailuvahvistus toimitetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan umpeuduttua. 

 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 27.01.2023 klo 20.00.  
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona su 05.02.2023 mennessä.  
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO.  
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (CD-levy / ei RW). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
  

http://www.taikkari.fi/
mailto:kilpailut.heita@gmail.com


Arvonta Luistelujärjestys arvotaan pe 10.02.2023 klo: 19:00. Arvonnan tulokset julkaistaan 
arvonnan jälkeen heita.fi kilpailut sivulla. Jako verryttelyryhmiin tehdään ti 14.02.2023. 

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

 
Kilpailun nettisivut 
 

https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-2023/silta-
cup-2023/ 
 
Henrika Pekkola  Eija Liikola 
Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 
044 2870179  050 5343193  
kilpailut.heita@gmail.com kilpailut.heita@gmail.com 

 
 
 
  TERVETULOA HEINOLAAN! 
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