
KILPAILUKUTSU 4.1.2023

Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin tai
kilpailuluvan lunastaneita luistelijoita SaTun tähtikisaan la 18.2.2023

Paikka: Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57100 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu:

Lauantai 18.2.2023 klo 9.00-18.00

Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua ja järjestäjä pidättää oikeuden
aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen
yhteydessä.

Kilpailusarjat:
1. Tintit 5. Silmut B

2. Minit 6. Tähtidebytantit

3. Taitajat 7. Tähtinoviisit

4. Tähtisilmut 8. Tähtijuniorit

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 2022-2023.

Arvioijat: Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Musiikki: Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) pe 3.2.2022 klo 20.00 mennessä.

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio.

Kentän koko: 28 x 58

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi)
pe 6.1.2023 klo 9.00 alkaen ja ilmoittautuminen päättyy
pe 27.1.2023 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

Luistelijat pyydetään ilmoittamaan karsintajärjestyksessä. Järjestävä seura varaa oikeuden
rajoittaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä mahdollistaa kaikille oman seuran
luistelijoille kilpailuun osallistumisen.

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. Kilpailuosallistumisen
peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Peruminen tehtävä sekä Taikkarissa että sähköpostitse osoitteeseen
johanna.silvennoinen@gmail.com

Ilmoittautumismaksut:
tintit 15€
muut sarjat 25€

Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun
jälkeen.

Arvonta: Arvonta suoritetaan pe 3.2.2023 klo 16:00 Talvisalon jäähallilla.
Jako verryttelyryhmiin suoritetaan ke 15.2.2023

Sekä arvonnan tulos että  verryttelyryhmiin jako 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 sekä arvioijille tarjotaan kilpailupäivänä lämmin ateria.

Muuta: Kilpailussa toimii kioski, josta on mahdollista ostaa kahvia, teetä, virvokkeita sekä
suolaista ja makeaa purtavaa. Maksuvälineinä käy sekä kortti että käteinen.

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

Katriina Jekunen, kilpailunjohtaja
puh. 044 298 6201
katriina.jekunen@gmail.com
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