
 
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry kutsuu Suomen Taitoluisteluliittoon rekisteröityjen seurojen lisenssin 
lunastaneita luistelijoita  

Kutsukilpailuun Jyväskylään LähiTapiola Areenalle 

6.12.2020  

Aika: Sunnuntaina 6.12.2020 n. klo 9.00–17.00  

Paikka: LähiTapiola Areena 
Rautpohjankatu 10 
40700 Jyväskylä 

Kilpailusarjat:  
Tintit  
Minit  
Silmut B  
Taitajat  
Aluesilmut  
Aluedebytantit  
Aluenoviisit  
Aluejuniorit  

Kaikissa sarjoissa voidaan järjestää sekä tyttöjen että poikien sarjat. Sarjoja on 
mahdollista jakaa ikäluokittain osallistujamäärän mukaan. Aluesarjoja voidaan myös 
yhdistää.  

Kilpailusäännöt:  
Kilpailuissa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä sekä itäisen ja kaakkoisen alueen         
kilpailusäännöt kaudelle 2020-2021.  

Arviointi:  
Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.  

.  
Musiikki:  

Ohjelmamusiikit pyydämme toimittamaan mp3-tiedostona osoitteeseen 
tahtikisat.jytls@gmail.com 1.12.2020 mennessä. Pyydämme nimeämään tiedostot 
seuraavasti: “ SARJA-Luistelija-Seuralyhenne”. Seuroja pyydetään lähettämään 
musiikkitiedostot kootusti. Musiikista tulee olla mukana myös varakopio CD-r formaatissa. 
Ei CD-RW/CD+RW levyjä.  

Alustava aikataulu:  
Sunnuntaina 6.12.2020 klo 9.00–17.00. Noudatamme joustavaa aikataulua. 
Palkintojen jakoa ei tänä vuonna järjestä, palkinnot ja luistelijoiden diplomit 
toimitetaan valmentajan mukana tai postitse osallistuneille seuroille. Alustava 
aikataulu jaetaan vahvistuksen  yhteydessä. Järjestävä seura pidättää oikeuden 
aikataulumuutoksiin.  

Ilmoittautuminen:  
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan viimeistään torstaina 19.11.2020. klo 18.00 mennessä 
ilmoittautumislomakkeella (liitteenä) sähköpostitse osoitteeseen: 
tahtikisat.jytls@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan nimi, sarja 
ja syntymäaika. Mahdollista karsintaa varten pyydetään ilmoittamaan luistelijat valitsemis 

mailto:tahtikisat.jytls@gmail.com


järjestyksessä. Järjestävä seura pidättää oikeuden karsia luistelijoita. Karsinta ei koske 
järjestävän seuran luistelijoita.  
Toivomme myös, että ilmoittautumisessa on sähköpostiosoitteet, johon kilpailuvahvistus 
ja luistelujärjestys sekä tuomari- ja ilmoittautumiskululasku voidaan lähettää.  

Muuta:  
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton ohjeistuksia kilpailemiseen 
koronaviruspandemian aikana, sekä tehdään yhteistyötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kanssa. Seuran nettisivuilla www.jytls.fi päivitetyt ohjeistukset.  
 
Kilpailut videoidaan ja striimataan YouTube palvelussa. 
 

 
Ilmoittautumismaksu:  

         Ilmoittautumismaksu tinteiltä 15€, muut tähtisarjat 25€. Ilmoittautumismaksut  
laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun jälkeen.  

Tuomarit:  
Olga Baranova  
Kristiina Niskanen 
Sanna Lemettinen 

Tuomarikulut korvataan STLL:n ohjeen mukaan.  

Arvonta:  
Luistelujärjestys arvotaan tiistaina 1.12.2020 klo 18. Jyväskylän LähiTapiola  
Areenalla JyTLS:n toimistossa. Luistelujärjestyksen tulokset ovat nähtävissä seuran 
kotisivuilla arvonnan jälkeen: http://www.jytls.fi/tahtikilpailu/  
 

Majoitustarjous 5.-6.12.2020:  
 
Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30. Varauskoodi BJYV051220. 
 
99.00 € yhden tai kahden hengen huone / vuorokausi 
119.00 € kahden hengen huone lisävuoteella / vuorokausi 
129.00 € kahden hengen huone kahdella lisävuoteella / vuorokausi 
Sisältää aamiaisen ja maksuttoman wi-fin. 
Varaukset 21.11. mennessä. Ilmainen peruutusoikeus 5.12. Klo 18 mennessä.

 

Tiedustelut:  
Jyväskylän taitoluisteluseura ry  

Susanna Laakkonen  & Aslak de Silva  
puh. 040 771 8372  
tahtikisat.jytls@gmail.com  

Tervetuloa Jyväskylään!  

Jakelu: STLL, itäisen alueen seurat, kaakkoisen alueen seurat 

 

 


