
 KILPAILUKUTSU 
 18.1.2022 
 
 
 
KUTSUKILPAILU 19.-20.2.2022 
 
Heinolan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita luistelijoita 
Heinolassa 19.-20.2.2022 järjestettävään Silta Cup -kutsukilpailuun. 
 
Paikka  Heinolan Jäähalli, Urheilukatu 2, 18200 Heinola (Versowood Areena). 
 
 Kilpailusarjat, arvioinnit ja imoittautumismaksut  

Tintit VO Tähtiarviointi 25 € 

Minit  VO Laajennettu tähtiarviointi 30 € 

B-Silmut VO Laajennettu tähtiarviointi 30 €  

Aluesilmut VO Laajennettu tähtiarviointi 30 € 

Aluenoviisit VO Laajennettu tähtiarviointi 30 € 

Aluedebytantit VO Laajennettu tähtiarviointi 30 € 

A-Silmut  VO ISU-arviointi 40 € 

Aluejuniorit VO ISU-arviointi 45 € 

Debytantit VO ISU-arviointi 45 € 

Noviisit VO ISU-arviointi 45 € 

SM-Noviisit VO+LO ISU-arviointi 65 € 

SM-Juniorit VO+LO ISU-arviointi 65 € 

 Kaikissa sarjoissa on mahdollista ilmoittaa sekä tytöt että pojat.  
 
Tarkempi aikataulu ja sarjojen luistelujärjestykset ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura 
varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Ilmoittakaa luistelijat osallistumisjärjestyksessä, jos joudumme 
tekemään karsintaa. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 

Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 
Kentän koko n. 30*60 m 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 
 
 Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) perjantaina 21.1.2022 klo 9.00 alkaen ja 

perjantaihin 4.2.2022 klo 20.00 mennessä. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohtaan 
seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuranne laskutustiedot 
ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.  

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: seura, kilpailijoiden etu- ja sukunimi, kilpailusarja, syntymäaika, 
seuran edustaja kilpailupaikalla. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit 
ja sarjaan vaadittavat elementtitestit on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun 
nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään perjantaina 11.2.2022 klo 20.00 mennessä ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

  



 
Ilmoittautumismaksut 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 18.2.2022 mennessä Heinolan Taitoluistelijat ry:n tilille: 
 
FI72 5045 0620 1701 06 
Käytättehän maksaessanne viitettä: 5050. 

 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä 
Taikkariin (www.taikkari.fi) Lisätietoja-kohtaan seuranne laskutustiedot. 

 
Kilpailuvahvistus 

Lähetetään ilmoittautuneille seuroille mahdollisimman pian ilmoittautumisen päätyttyä sekä julkaistaan 
järjestävän seuran kilpailun nettisivuilla. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) viimeistään 
11.2.2022 klo 20.00 mennessä. 

 
Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 

11.2.2022 klo 20.00 mennessä. 
 

Tiedostot pyydämme nimeämään 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 ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan tiistaina 15.2.2022 klo 18.00 mennessä ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla. Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 

Ruokailu Järjestämme ruokailun sekä valmentajille sekä arvioijille jäähallilla. 
 
Muuta huomioitavaa  

 

Koronaohjeet: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla 
vaikutuksia kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla 
tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi luistelijoille, valmentajille ja 
yleisölle. Ajankohtainen koronaohjeistus julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 

 
Kilpailun nettisivut 
 https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-202/kutsukilpailu-19-20-2-

2022/ 
 
 
Kilpailun johtaja Henrika Pekkola, puh: 044 287 0179 

henrika.pekkola@gmail.com  
 
Kilpailusihteeri Eija Liikola, puh: 050 5343193 

kilpailut.heita@gmail.com  
  

 
Lämpimästi tervetuloa Heinolaan! 
 
 
Jakelu Heita, LTL, RTL, HTL, Tappara, Koovee, UpTL, Varala, ParSport, PoriTa, RauTl, SalPa, SCT, TRT, VG-62, 

VSTL 
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