
                                     

 

KILPAILUKUTSU     28.3.2021 

 
 

Tähtisarjojen kutsukilpailu 17. – 18.4.2021 
 

 

Mikkelin Luistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020 – 2021  

lunastaneita yksinluistelijoita virtuaaliseen kutsukilpailuun. 

 

Paikka 

Kunkin osallistuvan seuran jäähalli / jääaika, aikataulu sovitaan seuroittain. Seurakohtaiset aikataulut ilmoitetaan 

kilpailun nettisivuilla. Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. Mikkelin Luistelijat hoitavat videoiden esittämisen 

tuomareille sekä tulospalvelun. Kukin osallistuva seura nimeää seurakohtaisen kilpailujohtajan, joka vastaa 

videointitapahtuman kulusta ja on yhteydessä kokonaiskilpailun järjestävään seuraan oman seuransa 

kuvausaikataulusta. 

 

Kilpailutapahtuman videointi 

Kutsun liitteenä ohjeet videoiden kuvaamiseen sekä niiden toimittamiseen. Osallistuva seura nimeää kuvausvastaavan 

videointitapahtumaan. Videot on toimitettava keskiviikkoon 13.4.2021 mennessä. Videot on kuvattava aikavälillä 5.4 – 

13.4.2021. Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura järjestävä toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi 

videointitapahtuman jälkeen editoimattomana versiona tulospalvelulle. 

 

Kilpailutapahtuman arviointi 

Lauantaina ja sunnuntaina 17. – 18.4.2021, riippuen osallistujien määrästä.  

KisaStream ja tulokset 17.4 – 18.4.2021, tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja kaakkoisen alueen sääntöjä kaudelle 2020 – 2021 

 

Tuomaristo    

Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

 

 



                                     

 

Kilpailusarjat 

 

Tintit Suorituksen arviointi 

Minit Laajennettu tähtiarviointi 

B-silmut Laajennettu tähtiarviointi 

Aluesilmut Laajennettu tähtiarviointi 

Aluedebytantit Laajennettu tähtiarviointi 

Aluenoviisit Laajennettu tähtiarviointi 

Aluejuniorit Laajennettu tähtiarviointi 

Taitajat Laajennettu tähtiarviointi 

 

 

 

 

 

 

 

      

Kaikissa sarjoissa on mahdollista ilmoittaa sekä tytöt että pojat. Tarvittaessa suoritetaan jako ikäryhmiin. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen: kilpailut.ml@gmail.com 1.4.2021 klo 16.00 mennessä. 

 

Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä.  

 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 

 seura 

 kilpailijan; 

o  etu-ja sukunimi 

o kilpailusarja 

o syntymäaika 

 seuran virtuaalikilpailulle nimetty johtaja 

 sähköpostiosoite vahvistusta varten 

 osoite mihin tähtiarvioinnin paperitulosteet ja kilpailun palkinnot postitetaan 

 osoite mihin lasku kilpailumaksuista ja tuomarikuluista lähetetään 

 

Ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailijoilla on asianmukainen passi tai vakuutus ja kilpailulupa. Jälki-

ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 

 

Ilmoittautumismaksut 

Tintit 10€ 

Muut sarjat 20€ 

 

Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun jälkeen. 
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Arviointijärjestyksen arvonta 

Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan sunnuntaina 11.4.2021 ja julkaistaan mahdollisimman pian 

arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  

 

Karsinta      

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden karsia osallistujia arviointiaikatauluun sopivaksi. Karsintatilanteessa 

otamme kilpailuun ensisijaisesti Kaakon alueen luistelijat. Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden ottaa kaikki 

omat luistelijansa mukaan kilpailuun. 

 

Peruutukset  

Mahdolliset peruutukset ilmoitetaan osoitteeseen kilpailut.ml@gmail.com STLL:n sääntökirjan kohdan 15.5 

mukaisesti. 

 

Kilpailun nettisivut 

Kilpailun nettisivut: 

https://www.mikkelinluistelijat.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/tahtisarjojen-virtuaalikilpailut-17/  

 

Muuta 

Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden sisällöstä ja noudattamisesta oman 

kilpailutapahtuman videoinnissaan. Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan 

nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, arviointijärjestys, tulokset) 

Järjestävät seurat kuvaavat tapahtumaa ja kilpailuvideot julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. Ilmoittautumalla 

kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan kilpailuvideo julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. 

 

 

TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILUUN! 
 

Kilpailunjohtaja Kilpailusihteeri 

    Marjo Puikkonen         Silja Valkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

 

Jakelu  

Idän, Hämeen ja Kaakkoisen alueen seurat 

 

Liitteet  

Ilmoittautumislomake 

Videointiohje 

  

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian, mikäli seuranne ei tällä kertaa osallistu kilpailuumme. 
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