
 

 

    
   

 

 
KILPAILUKUTSU      5.9.2021 
 
 
KUTSUKILPAILU ISU- SARJOILLE 16.- 17.10.2021 
 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n taitoluistelujaosto KooKoo Jäätaiturit kutsuu STLL:n 
jäsenseurojen kilpailupassin tai -luvan kaudelle 2021–2022 lunastaneita luistelijoita 
kutsukilpailuun 16.-17.10.2021. 
 
 
Paikka  Lumon Areena, os. Topinkuja 1, Kouvola 
 
 
Alustava aikataulu lauantaina 16.10. klo 15–21 ja sunnuntaina 17.10. klo 8–20 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 

 
 
Kilpailusarjat A-silmut   Vo 

Noviisit  Vo 
Juniorit  Lo+Vo 
Seniorit  Lo+Vo 
SM-Juniorit  Lo+Vo 
SM-Seniorit  Lo+Vo 

 
 
Kilpailusäännöt Noudatamme STLL:n ja ISU:n ohjelmavaatimuksia ja kilpailu- 

sääntöjä kaudelle 2021–2022. 
 
 
Kentän koko 30 x 60 metriä. 
 

 
Arviointi Kaikilla sarjoilla ISU- arviointi. 
 
 
Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 



 

 

Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) 
maanantaina 13.9. klo 9.00 alkaen ja ilmoittautuminen päättyy 
sunnuntaina 26.9. klo 20.00 mennessä. 

 
 Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 
• kilpailijoiden etu-ja sukunimi 
• kilpailusarja 
• syntymäaika 
• seuran edustaja kilpailupaikalla 
• sähköpostiosoite vahvistusta ja arvioijien kululaskutusta varten 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin otettavia 
luistelijamääriä, sekä mahdollistaa kaikille oman seuran 
luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Jos karsintaa joudutaan 
tekemään, ovat kilpailuun kutsuttujen seurojen luistelijat etusijalla. 
  
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden 
kilpailupassit ovat voimassa ja sarjaan vaadittavat elementtitestit 
on suoritettu. Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. 
mukaisesti. Kilpailuosallistumisen peruuttaminen sääntökirjan 
kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
 
Ilmoittautumismaksu A-silmut     40€ 

Noviisit   45€  
Juniorit    60€ 
Seniorit       60€ 
SM-Juniorit   60€ 
SM-Seniorit   60€ 

 
Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa 
kilpailun jälkeen. 

 
 
Suunniteltu ohjelma- lomake  

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on päivitettävä 
Taikkariin (www.taikkari.fi) 26.9. klo 20.00 mennessä. 

 
 
Musiikki  Musiikkitiedostot on toimitettava mp3- tiedostona Taikkariin 

(www.taikkari.fi) 26.9. klo 20.00 mennessä. Musiikista on oltava 
kilpailussa mukana myös varakopio (cd). 

 
 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan Valkealan jäähallilla, Toikkalantie 6, 

45370 Valkeala, keskiviikkona 13.10.2021 klo 18.00 
Luistelujärjestys lisätään arvonnan jälkeen seuran kotisivuille 
www.kookoojaataiturit.fi yhtenäisenä listauksena. 
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Tulokset Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kotisivuillamme 
www.kookoojaataiturit.fi/ 

 

Muuta Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja –
määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta kisajärjestelyihin. 
Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla 
tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun 
turvalliseksi kaikille paikalla olijoille.  

 Ajankohtainen korona- ohjeistus julkaistaan kilpailuvahvistuksen 
liitteenä ja kilpailun nettisivuilla. 

 
Kilpailunjohtaja Anna Hakalainen 
  varapj.kkjt.yksarit@gmail.com, kisat.kkjt@gmail.com 
  p. 040 9600 564 
 
   
 

 

Tervetuloa Kouvolaan! 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu  HaTaL, HeiTa, HTL, HyTL, IiTa, JoKa, JyTLS, KKJT, KoTa, KTL, 

KuLS, KuTa, LRL, LTL, ML, PTL, RTL, SaTu, UpTL, STLL ja 

tuomaristo 
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