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TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILUT 8.1.2022 
 
Lohjan Taitoluistelijat ry kutsuu seuranne rekisteröityjä ja kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita luistelijoita Lohjan 
jäähalliin yksinluistelun kutsukilpailuun. 
 
Aika ja paikka  Lauantai 8.1.2022, 

Lohjan jäähalli, Runokatu 1, 08100 LOHJA 
 
Kutsukilpailun kilpailusarjat 
  Tintit   tähtiarviointi 

Minit   laajennettu tähtiarviointi 
Aluedebytantit  laajennettu tähtiarviointi 
Aluesilmut   laajennettu tähtiarviointi 
Aluenoviisit   laajennettu tähtiarviointi 
Aluejuniorit  laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, ei axel laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, axel   laajennettu tähtiarviointi 
B-Silmut   laajennettu tähtiarviointi 

  
  Järjestävä seura voi tarvittaessa jakaa sarjat ikäryhmiin. 
 

Varaamme oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Ensisijaisesti kilpailuun 
otetaan kaikki kutsuttujen seurojen luistelijat ja sen jälkeen, mikäli ajan puitteissa 
mahdollista, kutsuttujen seurojen ulkopuolisia kilpailijoita. 

   
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

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

 
Kilpailussa pyritään huomioimaan STLL:n sekä THL:n ohjeet ja suositukset 
COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. 
 
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat ensiapukoulutuksen 
saaneet henkilöt. 

 
Alustava aikataulu Jääaikaa on varattu kello 9.00.-21.00. Järjestävä seura pidättää oikeuden 

aikataulumuutoksiin. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautumiset 6.12.2021 (klo 9:00) - 22.12.2021 (klo 20:00) Taikkarin kautta.  
 
Taitajia pyydämme ilmoittamaan lisätietoja- kohtaan, kilpaileeko luistelija axel vai ei 
axel sarjassa.  
 
Lisäksi toivomme, että lisätietoja- kohtaan ilmoitetaan osoite kilpailuvahvistuksen 
lähettämistä varten sekä laskutusosoite.  
 
Mikäli tarvitset apua Taikkari-palvelun kanssa, voit pyytää apua STLL / Minna 
Fernelius.  



Jälki-ilmoittautumiset sääntökirjan mukaisesti.  
 

Varaamme oikeuden karsia luistelijoita, jos kilpailuun ilmoittautuu enemmän 
luistelijoita kuin kilpailuun mahtuu mukaan. Lohjan Taitoluistelijat varaa omille 
luistelijoille osallistumisoikeuden karsinnasta poiketen.  
Ilmoittakaa luistelijat mahdollisessa karsintajärjestyksessä. 
 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai 
kilpailulupa ja vakuutus. 
 
Ilmoittautumismaksu on 15 €/luistelija tintit ja 25 €/luistelija muut sarjat. 
Maksu veloitetaan tuomarikululaskun yhteydessä seuroilta jälkikäteen. 

  
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 
sarjan tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja 
tulokset) ja järjestävän seuran www-sivuilla. 

 
Arvonta ja kilpailuvahvistus 

Toimitamme kilpailuvahvistuksen viimeistään 29.12.2021. 
 
Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 2.1.2022 klo 13.00 ABC Lohja, 

Hossanmäentie 1, 08350 Lohja. Luistelujärjestys julkaistaan Lohjan 
Taitoluistelijoiden kotisivuilla arvonnan jälkeen viimeistään 3.1.2022. 

 
Luistelujärjestys ja kilpailuvahvistus ilmoitetaan kilpailusivulla: 

https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenteri-2021-
2022/tahtikilpailut-8-1-2022/. 

 
Osallistumisen peruuttaminen  

Osallistumisen peruuttaminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 24 
kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
lt.kilpailut@gmail.com. 
 

Musiikki  
Kilpailuissa soitetaan musiikki CD-levyltä. Mukana on oltava myös varalevy. 
Levyissä tulee lukea luistelijan nimi sekä sarja. Huom! Levyn on oltava cd-r -levy (ei 
cd-rw). 
 

Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 

 
Kilpailun johtaja  Hanna Maisi 

lt.kilpailut@gmail.com,  
050-5355343 

 
   

  TERVETULOA LOHJALLE! 
 
  Lohjan Taitoluistelijat ry 
 
 
Jakelu KeLS, NTL, SalPA, KaTa, VTL, MTK, HTL, IceTeam, SCT, TRT, PTL, KoTa, HaTaL, 

KTL ja arvioijat 
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