
 

 

   KILPAILUKUTSU 30.10.2022 

 

 

 

 

CRYSTAL CUP 

 
Mikkelin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022 – 2023 lunastaneita 

yksinluistelijoita kilpailemaan Mikkeliin tähtisarjojen Crystal Cupiin! 

 

Aika ja paikka  6. – 8.1.2023 

Mikkelin Jäähalli, Ikioma Areena sekä harjoitushalli  

Raviradantie 24 50100 Mikkeli.  

 

kilpailusarjat ja osallistumismaksut 

 

sarja osallistumismaksu 

Tintit 15,00 € 

Minit 25,00 € 

B-silmut 25,00 € 

Tähtisilmut 25,00 € 

Tähtidebytantit 25,00 € 

Tähtinoviisit 25,00 € 

Tähtijuniorit 25,00 € 

Taitajat Axel 25,00 € 

Taitajat ei Axel 25,00 € 

Aikuiset, FS Masters/gold/Silver/Bronze 25,00 € 
 

 
Alustava aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Tarvittaessa sarjat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

Jäätä meillä on paljon, joten emme usko karsintaa tulevan, mutta mikäli joutuisimme karsimaan kilpailijoita, 

varaamme oikeuden ottaa kaikki omat luistelijat mukaan kilpailuun. Aikuisten osalta pyydämme 

ilmoittamaan sarjan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Säännöt  

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022 – 2023. 

 

Arviointi ’ 

Tinteillä suorituksen arviointi muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi. 

 

Arvioijat  

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen avautuu Taikkarissa tiistaina 1.11.2022 9.00 ja päättyy perjantaina 16.12.2022 klo 20.00. 

Jälki-ilmoittautuminen ei ole auki Taikkarissa, mikäli kuitenkin jälki-ilmoittautumiselle ilmenee tarvetta, 

otathan yhteyttä kilpailunjohtoon. 

 

Kilpailuun voidaan ilmoittaa sekä tytöt että pojat.  



Kilpailijoiden lisäksi Taikkarissa ilmoitetaan myös kilpailuun osallistuvat valmentajat ja seuran edustajat tai 

toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittamaan ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai 

toimihenkilöpassi voimassa.  

 

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan tulostiedot 

julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja järjestävän seuran www-sivuilla. 

 

Osallistumisen peruuttaminen  

Sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

Peruutus tehdään Taikkarissa, mutta pyydämme ilmoittamaan tiedon peruutuksesta myös osoitteeseen 

kilpailut.ml@gmail.com. Viestiin otsikoksi PERUUTUS. 

 

Musiikki  

Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona torstaina 22.12.2022 klo 20.00 mennessä.  

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio USB-muistitikulla. 

 

Mikäli musiikkitiedostoihin tulee muutoksia torstaina 22.12.2022 klo 20.00 jälkeen, pyydämme ilmoittamaan 

muutokset suoraan osoitteeseen kilpailut.ml@gmail.com. Viestiin otsikoksi MUSIIKIT 

 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 

Arvonta 

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan torstaina 22.12.2022. 

Jako verryttelyryhmiin suoritetaan 1.1.2023. 

 

Sekä arvonnan tulos että veryttelyryhmiin jako julkaistaan viimeistään seuraavana 

päivänä kilpailun nettisivuilla. 

 

Ruokailu  

Kilpailun aikana järjestetään ruokailu valmentajille sekä arvioijille. 

 

Muuta huomioitavaa  

Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla.  

 

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

purtavaa, mahdollisesti myös lounasta. Maksuvälineinä käy sekä kortti että käteinen. 

 

Crystal Cupin yhteydessä järjestettävä CC seura Cup tulee jälleen tänä vuonna! Sijoituksista saa pisteitä, 

mutta myös seuran osallistujamäärä voi vaikuttaa lopputulokseen!  

Eniten pisteitä kerännyt seura saa kiertopalkinnon mukaansa kilpailuviikonlopun päätteeksi! 

 

Kilpailun nettisivut  

https://www.mikkelinluistelijat.fi/crystalcup2023  

 

Kilpailunjohtajat 

Oskari Valtola 

kilpailut.ml@gmail.com 

 

Kilpailusihteeri 

Silja Valkonen 

kilpailut.ml@gmail.com 

050 410 0899 

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN MIKKELIIN! 
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