
   KILPAILUVAHVISTUS 6.10.2022 

 

TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILU 

 
Mikkelin Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisesta kilpailuumme ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen luistelijoiden 

osallistumisen kilpailuun. 

 

Aika ja paikka  15. – 16.10.2022  

Mikkelin Jäähalli, Ikioma Areena 

Raviradantie 24 50100 Mikkeli 

 

 

Alustava aikataulu, kilpailusarjat ja osallistumismaksu 

 

la 15.10.2022 klo 09:00 – 16:00 sarja osallistumismaksu 

 Taitajat ei axel 2011 – 2012 (12) 25,00 € 

 Taitajat ei Axel 2010 ja vanhemmat (9) 25,00 € 

 Taitajat Axel (9) 25,00 € 

 Tähtidebytantit (7) 25,00 € 

 Tähtinoviisit (7) 25,00 € 

 Tähtijuniorit (7) 25,00 € 

su 16.10.2022 klo 09:00 – 18:00  sarja  osallistumismaksu 

 Tintit 2014 (14) 15,00 € 

 Tintit 2015 ja nuoremmat (9) 15,00 €  

 Minit, tytöt (25) 25,00 € 

 Minit (1), B-silmut (2) ja tähtisilmut (1), pojat 25,00 € 

 B-silmut, tytöt 2012 ja nuoremmat (12) 25,00 € 

 B-silmut, tytöt 2011 (10) 25,00 € 

 Tähtisilmut, tytöt (7) 25,00 € 

 

 

Vahvistettu minuuttiaikataulu ilmoitetaan, kun jako verryttelyryhmiin tehdään 11.10.2022. 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Noudatamme muutoin joustavaa aikataulua koko kilpailun ajan, mutta taukojen ja jäädytysten jälkeen 

aloitetaan aikataulun mukaisesti.  

Osallistumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa jälkikäteen. 

 

Säännöt  

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022 – 2023. 

 

Arviointi ’ 

Tinteillä suorituksen arviointi muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi. 

 

Arvioijat  

Sinikka Solonen 

Joanne Rautio 

Leena Lahdenvesi – Korhonen 

 



 

 

Osallistujat 

Osallistujalista on julkaistu kilpailun nettisivuilla. Tarkastattehan huolellisesti, että kaikki seuranne kilpailuun 

ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistasta. Maksuton peruutus ennen arvontaa. Mikäli peruutus tulee 

arvonnan jälkeen, pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen sekä ilmoittamaan peruutuksen: 

kilpailut.ml@gmail.com.   

 

Musiikki  

Huomioittehan viimeistään nyt, että ajantasaiset musiikkitiedostot ovat tallennettuina Taikkariin.  

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio USB-muistitikulla. 

 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 

Arvonta 

Arvonta suoritetaan 9.10.2022 klo 10.00. 

Jako verryttelyryhmiin suoritetaan 11.10.2022 

 

Sekä arvonnan tulos että veryttelyryhmiin jako julkaistaan viimeistään seuraavana  

päivänä kilpailun nettisivuilla. 

 

Ruokailu  

Kilpailun aikana järjestetään ruokailu valmentajille sekä arvioijille. 

 

Verryttely 

Alku- ja loppuverryttelyyn on varattu tilaa jäähallin juoksusuoralta. 

 

Palkintojen jako ja tulokset 

Palkintojen jako järjestetään jäähallin aulassa heti tulosten valmistuttua.  

Palkitsemme jokaisen sarjan kolme parasta luistelijaa. 

Palkintojen jaon jälkeen julkaistaan tulokset myös kilpailun nettisivuilla. 

 

Muuta huomioitavaa  

Kilpailussa toimii kioski, josta on mahdollista ostaa kahvia, teetä, virvokkeita sekä suolaista ja makeaa 

purtavaa. Maksuvälineinä käy sekä kortti että käteinen. 

 

Kilpailun nettisivut  

https://www.mikkelinluistelijat.fi/tahtisarjojenkutsukilpailu2022  

 

Kilpailunjohtajat 

Oskari Valtola ja Marjo Puikkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

 

Kilpailusihteeri 

Silja Valkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

050 410 0899 

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN MIKKELIIN! 
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