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TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILUT 8.1.2022 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen osallistujalistan 
mukaisesti Lohjalla pidettävään kutsukilpailuun. 
 
Aika ja paikka  Lauantai 8.1.2022, kello 9 - 18 

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, tytöt ja pojat luistelevat 
samoissa sarjoissa. 

 
Tarkka aikataulu julkaistaan arvonnan jälkeen. Noudatamme joustavaa aikataulua. 

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

 
Kilpailussa pyritään huomioimaan STLL:n sekä THL:n ohjeet ja suositukset 
COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Vallitsevien rajoitusten johdosta 
kilpailu on sallittu ainoastaan alle 18-vuotiaille eikä paikan päällä saa olla 
yleisöä. 
 
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat ensiapukoulutuksen 
saaneet henkilöt. 

 
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). 

 
Osallistujat  Osallistujalista on liitteenä. 
 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 2.1.2022 klo 13.00 ABC Lohja, 

Hossanmäentie 1, 08350 Lohja.  
 

Lopulliset ryhmäjaot nähtävissä viimeistään 3.1.2022 Lohjan Taitoluistelijoiden www-
sivuilta osoitteesta: 
 

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

 
Arvioijat  Julkistetaan kisan nettisivuilla lähipäivinä. 

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


 
Osallistumisen peruuttaminen  

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
lt.kilpailut@gmail.com sekä tehdä Taikkarissa. Kilpailuvahvistuksen 
jälkeen tulevista peruutuksista tulee esittää lääkärintodistus tai 
karanteenitodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. 

 
Jäähalliin saapuminen Kilpailijat ja valmentajat saapuvat Lohjan jäähalliin ovien kautta, joissa lukee 

”Pukukopit”. Tämä ovi sijaitsee parkkipaikalta katsottuna hallin vasemmassa 
reunassa.  
 
Ilmoittautumispiste on heti sisäänkäynnillä. Ilmoittautumisen yhteydessä luistelija 
jättää kilpailumusiikin toimitsijalle. Saattajat eivät saa mennä mukaan koppiin tai 
koppikäytävälle, vaan kilpailija siirtyy pukukoppiin joko itsenäisesti tai valmentajan 
kanssa. 
 
Suosittelemme saapumaan kilpailupaikalle tuntia ennen oman ryhmän 
verryttelyaikaa. Luistelijoita pyydetään poistumaan pukukopeista ripeästi oman 
suorituksensa jälkeen ja valmentajia pyydetään välttämään turhaa oleskelua 
pukukopeissa. Ylimääräistä oleskelua hallilla toivomme vältettävän. 
 
COVID 19 -pandemiasta johtuen kilpailut järjestetään ilman yleisöä. 
 

Lämmittely Suosittelemme lämmittelyä sään salliessa ulkona. Sisätiloissa on mahdollista 
lämmitellä omissa pukukopeissa. Pyydämme välttämään katsomossa ja 
koppikäytävillä lämmittelyä. 

 
Palkintojen jako Palkintojenjakoa ei koronatilanteen vuoksi toteuteta paikan päällä. Palkinnot ja 

pistelomakkeet annetaan valmentajille päivän päätteeksi, jotka toimittavat palkinnot 
luistelijoille. 
 
Tulokset julkaistaan kilpailujen nettisivuilla mahdollisimman pian. 
 

Ruokailu ja kahvio  Jäähallilla ei ole kahviota. Valmentajille ja arvioitsijoille on järjestetty ruokailu. 
 
Maksut  Ilmoittautumismaksu on 15 €/luistelija tintit ja 25 €/luistelija muut sarjat. 

Maksu veloitetaan tuomarikululaskun yhteydessä seuroilta jälkikäteen. 
 

Tiedustelut  Sähköpostilla lt.kilpailut@gmail.com 
 
Kilpailun johtaja  Hanna Maisi 

lt.kilpailut@gmail.com,  
050-5355343 

   

  TERVETULOA LOHJALLE! 
 
  Lohjan Taitoluistelijat ry 
 
Jakelu SalPA, VTL, MTK, SCT, TRT, HaTaL, KTL, ja arvioijat 
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