
 

 

Wasa Cup 2021 
 
     KILPAILUKUTSU 18.10.2021 
 
 
Vaasan Luistinkerho ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan 
lunastaneita luistelijoita Wasa Cup- kutsukilpailuun.  
 
Paikka:  Vaasa Arena  
 Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa 
Aika:  19.-21.11.2021 
 
Kilpailusarjat 

ISU-arviointi:  
Kansalliset juniorit, tytöt (LO, VO) 

 Kansalliset Noviisit, tytöt ja pojat (VO)  
 A-silmut (Pohjoisen alueen SB-kilpailu, Pohjoisen alueen luistelijoita ei karsita) (VO) 
 
 Tähtiarviointi: 
 Tintit (VO) 

Minit (VO) 
B-silmut (VO) 
Aluesilmut (VO) 

 Aluedebytantit (VO) 
 Aluenoviisit (VO) 
 Aluejuniorit (VO) 
 Taitajat (VO) 
 
Kilpailusäännöt 
 Kilpailuissa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022. Huomioikaa STLL:n 

sääntömuutokset kaudelle 2021-2022.  
  
Alustava aikataulu: 

Perjantai 12.11.2021 arvonta Vaasa Arenalla 17.30 
Perjantai 19.11.2021 15.30-21.00  
Lauantai 20.11.2021 9.00-21.00 
Sunnuntai 21.11.2021 9.00-20.00 
 
Aikataulua tarkennetaan ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa 
osallistujien määrän selvitessä. Kilpailupäivänä noudatamme joustavaa aikataulua, 
joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle. Järjestävä seura varaa 
oikeuden aikataulujen muutoksiin.  



 
Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset tehdään Taikkarissa 18.10-3.11.2021. HUOM! Tinttien 
ilmoittaminen ei onnistu Taikkarin kautta pareittain, joten Tinttien parit tulee 
ilmoittaa sähköpostiin kilpailuvastaava@vaasanluistinkerho.fi 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava: 

o Kilpailijan nimi 
o syntymäaika 
o seura 
o kilpailusarja 
o seuran edustaja kilpailupaikalla 
o sähköpostiosoite, johon vahvistus sekä osallistumis- ja tuomarikulut 

lähetetään. 
   

Järjestävä seura varaa oikeuden karsia luistelijoita, karsinta ei koske seuran omia 
luistelijoita. Mahdollista karsintaa varten pyydämme ilmoittamaan luistelijat 
sarjoittain toivotussa karsintajärjestyksessä. Seurat vastaavat siitä, että luistelijat 
ovat kilpailun vaatimusten mukaisella tasolla, kilpailupassit voimassa ja ilmoitetaan 
oikeaan sarjaan. Mikäli jossain sarjassa on paljon ilmoittautuneita, sarja voidaan 
jakaa ikäsarjoihin  

Jälki- ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.6. mukaisesti viimeistään 7.11 klo 
20.00 mennessä tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

Peruutukset STLL:n sääntökirjan kohdan 15.7 mukaan osoitteeseen 
kilpailuvastaava@vaasanluistinkerho.fi 
 
Laskutamme ilmoittautumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä: 

 
Kansalliset juniorit 60€ 
Kansalliset noviisit 45€ 
A-silmut 40€ 
B-silmut, Minit, Taitajat ja aluesarjat 25€ 
Nuoremmat minit 15€ 
Tintit 15€ 
 
Kilpailuvahvistus toimitetaan 10.11.2021 mennessä. 

 
Suunniteltu ohjelma- lomake 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin 
(www.taikkari.fi ) pe 12.11.21 klo 12 mennessä. 

 
Musiikki:   

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin 
(www.taikkari.fi ) su 14.11.21 klo 12 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
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SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen.  
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 
Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä järjestäjän 
toimesta. 

 
COVID-19: 

Noudatamme paikallisten viranomaisten koronavirusohjeistusta. 
Kilpailuvahvistuksen yhteydessä lähetämme tarkemmat ohjeet mm. 
pukuhuonejaosta, luistelijoiden ja yleisön sisäänkäynneistä.  

 
Tuomaristot: 

Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 

Tervetuloa Vaasaan! 
 
 

Liitteet: majoitustarjous 
    
Jakelu: STLL, tuomarit ja tekniset, Jeppis Skating, KaTa, KK, KuLS, ML, OLK, PeSal, PoriTa, RauTL, 
RoiTa, SalPa, SeiTL, TaiKa, TL 
 
 
 


