
 

 

 

   

 

   KILPAILUVAHVISTUS 19.12.2022 

 

CRYSTAL CUP 2023 

 
Mikkelin Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisesta kilpailuumme ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen luistelijoiden 

osallistumisen kilpailuun. 

 

Aika ja paikka  6. – 8.1.2023 

Mikkelin Jäähalli, Ikioma Areena 

Raviradantie 24 50100 Mikkeli.  

 

 

kilpailusarjat ja alustava aikataulu  

 

PERJANTAI 6.1 LAUANTAI 7.1 SUNNUNTAI 8.1 

TINTIT, TYTÖT 2014 (24) TINTIT 2015 JA NUOREMMAT (20) TAITAJAT EI AXEL VANHEMMAT (20) 

MINIT 2014 JA NUOREMMAT (20) B-SILMUT, TYTÖT NUOREMMAT (28) TÄHTISILMUT, POJAT (1) 

MINIT, POJAT (3) TAITAJAT AXEL (19) B- SILMUT, POJAT (1) 

MINIT, TYTÖT 2013 (23) TAITAJAT EI AXEL NUOREMMAT (29) B-SILMUT, TYTÖT VANHEMMAT (31) 

TÄHTIDEBYTANTIT (13) TÄHTINOVIISIT, POJAT (1) TÄHTISILMUT, TYTÖT (8) 

TÄHTIJUNIORIT (20) TÄHTINOVIISIT, TYTÖT (19) AIKUISET (6) 

  
 

Vahvistettu minuuttiaikataulu ilmoitetaan, kun jako verryttelyryhmiin tehdään 1.1.2023 

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  

Ilmoitetaan kilpailun nettisivulla 

 

Osallistujat 

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

ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistasta oikeasta sarjasta. Maksuton peruutus ennen arvontaa. 

Peruutukset tehdään Taikkarissa, mutta ilmoitattehan siitä myös sähköpostilla: kilpailut.ml@gmail.com.  

Viestiin otsikoksi PERUUTUS 

Mikäli peruutus tulee arvonnan jälkeen, ja syynä on sairaus, pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen 

osoitteeseen: kilpailut.ml@gmail.com, jotta maksua ei peritä luistelijalta. 

 

Kilpailumaksut  

Tintit 15€ 

muut sarjat 25€ 
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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 

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. 

 

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  

Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla.  

 

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

purtavaa. Maksuvälineinä käy sekä kortti että käteinen. 

 

Crystal Cupin yhteydessä järjestettävä CC seuraCup tulee jälleen tänä vuonna ja eniten sijoitusten 

perusteella 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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