
KILPAILUKUTSU 18.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin tai 
kilpailuluvan lunastaneita luistelijoita tähtisarjojen kutsukilpailuun su 18.10.2020  

 
Paikka: Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57100 Savonlinna 
 
Aika ja alustava aikataulu: 

Sunnuntai 18.10.2020 klo 9.00-18.00 
 

Kilpailuissa noudatetaan ilmoitettuja aikatauluja ja järjestäjä pidättää oikeuden 
aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen 
yhteydessä. Palkintojen jakoa ei järjestetä, palkinnot ja luistelijoiden diplomit 
toimitetaan osallistuneille seuroille postitse tai valmentajien mukana. Tulokset 
kuulutetaan ja päivitetään kisasivuille heti niiden valmistuttua. Luistelijoiden 
toivotaan poistuvan jäähallista mahdollisimman pian oman suorituksensa jälkeen, 
kuitenkin viimeistään oman sarjan päättymisen jälkeen.  

 

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 ja Tintit, Minit sekä Taitajat 
jaetaan eri ikäryhmiin. Jos sarjassa on ilmoittautuneita alle 10, voidaan ikäluokkia yhdistää 
Itäisen ja Kaakkoisen alueen sääntöjen mukaisesti. Myös kaksi peräkkäistä aluesarjaa 
voidaan yhdistää.  

 
Arviointi: Sarja 1: Suorituksen arviointi  

Sarjat 2-8: Laajennettu tähtiarviointi  
 

Säännöt: STLL:n säännöt sekä Itäisen ja Kaakkoisen alueen säännöt kaudelle  
                             2020-2021. 
 
Tuomarit:  Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
Musiikki: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen 

kilpailut.satu@gmail.com  14.10.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne”. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain 
kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-R (ei RW).  

 

mailto:kilpailut.satu@gmail.com


Kentän koko: 28 x 58 
 
Ilmoittautuminen:  

Ilmoittautumiset viimeistään pe 2.10.2020 sähköpostilla osoitteeseen: 
kilpailut.satu@gmail.com 
 
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä. 
Vallitsevasta tilanteesta johtuen kilpailuihin pystytään ottamaan vain rajattu 
määrä luistelijoita. 
 
Karsintatilanteessa otamme kilpailuun ensisijaisesti Itäisen alueen luistelijat.  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kilpailijan nimen lisäksi 
syntymäaika ja kilpailusarja sekä sähköpostiosoite, johon vahvistus lähetetään 
sekä osoite, johon osallistumis- ja tuomarimaksut lähetetään.  
 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailijoilla on asianmukainen kilpailupassi tai 
vakuutus ja kilpailulupa.  
 

Ilmoittautumismaksut:  
tintit 15€  
muut sarjat 25€ 
 

Arvonta: Arvonta suoritetaan ke 14.10.2020 klo 16:00 Talvisalon jäähallilla.  
Arvonnan tulokset on nähtävissä Savonlinnan Taitoluistelijat ry:n nettisivuilla 
viimeistään seuraavana päivänä osoitteessa 
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/ 

 
Ruokailu: Valmentajille tarjotaan kilpailupäivänä lämmin ateria. 
 
Muuta: Kilpailuissa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton  antamia ohjeistuksia kilpailemiseen  

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpaileminen-koronaviruspandemian-aikana/ 
sekä toimitaan yhteistyössä sairaanhoitopiiri Sosterin kanssa.  

 

 
Lämpimästi tervetuloa Savonlinnaan! 

 
 

Savonlinnan taitoluistelijoiden puolesta, 
 
 

Johanna Silvennoinen, kilpailun johtaja Kirsi Huopainen, kilpailusihteeri 

puh. 050 067 9223 puh. 050 530 7199 

johanna.silvennoinen@gmail.com huopaiset@gmail.com 
 
 
Jakelu: Itäisen ja Kaakkoisen alueen seurat 
 
Liitteet: Ilmoittautumislomake 
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