
                                     

KILPAILUKUTSU 28.8.2021 

 
Tähtisarjojen kutsukilpailu lauantaina 30.10.2021 

 

Mikkelin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021 – 2022 lunastaneita luistelijoita 

kutsukilpailuun Mikkelin jäähalliin Ikioma Areenalle, Raviradantie 24 50100 Mikkeli. 

 

Kilpailusarjat

Tintit 

Minit 

Silmut B 

Taitajat 

Aluesilmut 

Aluenoviisit 

Aluedebytantit 

Aluejuniorit 

      

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

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset tehdään Taikkarissa 27.9 – 10.10.2021. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava: 

 kilpailijan nimi  

 syntymäaika  

 seura  

 kilpailusarja 

 seuran edustaja kilpailupaikalla  

 sähköpostiosoite, johon vahvistus sekä osallistumis- ja tuomarikululasku lähetetään. 

 

Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä mahdollistaa kaikille oman seuran 

luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, ovat kilpailuun kutsuttujen seurojen 

luistelijat etusijalla. Ensisijaisesti emme karsin tinteistä ja mineistä. Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa 

karsintajärjestyksessä. 

 

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

ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.   

Kilpailuosallistumisen peruutus sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.  

 

Ilmoittautumismaksut 

Tintit 15€, muut sarjat 25€.   

Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun jälkeen. 

 



                                     

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022. 

 

Arviointi 

Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi. 

 

Musiikit 

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit seuroittain kootusti mp3-tiedostoina ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tiedostot nimetään: SARJA_LUISTELIJA_SEURALYHENNE. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi 

kilpailun jälkeen. Musiikista oltava mukana myös CD levy (ei RW). 

 

Aikataulu 

Jääaika on varattu alustavasti klo 8 – 20. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa 

oikeuden aikataulumuutoksiin. Noudatamme joustavaa aikataulua. 

 

Luistelujärjestys 

Luistelujärjestys arvotaan Mikkelin jäähallilla su 17.10.2021 ja se on nähtävillä järjestävän seuran kotisivuilla 

viimeistään seuraavana päivänä. 

 

Tuomaristo    

Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

 

Kilpailun sivut   

Tähtisarjojen kutsukilpailu 30.10.2021 | Mikkelin Luistelijat ry 

 

Muuta 

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta kisajärjestelyihin. 

Varaamme oikeuden perua tai vaihtaa kilpailun virtuaaliseksi lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. 

Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi sekä luistelijoiden ja valmentajien että yleisön osalta. Tarkemmat 

ohjeistukset julkaistaan ennen kilpailupäivää. 

 

 

 

 

 

TERVETULOA MIKKELIIN! 
 

Kilpailunjohtaja Kilpailusihteeri 

Marjo Puikkonen Silja Valkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

 

 

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

 

Jakelu 

KuLS, KuTa, LRL, LrTL, RU, SaTu, VarTa, HaTaL, KKJT, KTL, KoTa, PTL, JyTLS, LTL, HTL, LoTTa 

https://www.mikkelinluistelijat.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/tahtisarjojen-kutsukilpailu-30-10-2/

