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LT:n TÄHTIKILPAILU, KUTSUKILPAILUT 26.11.2022 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen osallistujalistan 
mukaisesti Lohjalla pidettävään kutsukilpailuun. 
 
Aika ja paikka  Lauantai 26.11.2022, 

Lohjan jäähalli, Rajavartiostonkatu 1, 08100 LOHJA 
 

Kutsukilpailun kilpailusarjat arviointeineen 
 
  Tintit    tähtiarviointi 

Minit    laajennettu tähtiarviointi 
Tähtidebytantit   laajennettu tähtiarviointi 
Tähtisilmut    laajennettu tähtiarviointi 
Tähtinoviisit    laajennettu tähtiarviointi 
Tähtijuniorit    laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, ei Axel 2010 ja vanhemmat laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, ei axel 2011 ja nuoremmat laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, Axel    laajennettu tähtiarviointi 
B-Silmut    laajennettu tähtiarviointi 
 
Tytöt ja pojat luistelevat samoissa sarjoissa. 

 
Tarkka aikataulu julkaistaan arvonnan jälkeen. Noudatamme joustavaa aikataulua. 

 
Aikataulu Alustava ja suuntaa antava aikataulu alla. Järjestävä seura pidättää oikeuden 

aikataulun muutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua, joten 
tulethan ajoissa paikalle 

  

Sarja Klo 

Tintit 8:30 – 10:05 

Minit 10:05 – 10:30 

Jäädytys  

Minit 10:45 – 12:15 

B-silmut 12:15 – 12:50 

Jäädytys  

B-silmut 13:30 – 14:05 

Taitajat, Axel 14:05 – 14:40 

Taitajat, ei Axel 2010 ja vanhemmat 14:40 – 15:05 

Taitajat, ei axel 2011 ja nuoremmat 15:05- 15:15 

Jäädytys  

Taitajat, ei axel 2011 ja nuoremmat 15:30 – 16:05 

Tähtisilmut 16:05 – 16:50 

Tähtidebytantit 16:50 – 17:35 

Jäädytys  

Tähtidebytantit 17:50- 18:00 

Tähtinoviisit 18:00 – 18:45 

Tähtijuniorit 18:45 – 20:05 

 
 
  



Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 

Suuren ilmoittautumismäärän takia joudumme valitettavasti tekemään karsintaa. 
Ainoastaan tähtisilmuihin mahtui kaikki ilmoittautuneet luistelijat mukaan. Muiden 
osalta kutsuttujen seurojen ulkopuoliset ja varsinaisen ilmoittautumisajan päättyä 
(30.10.2022 klo 20) ilmoittautuneet seurat eivät mahtuneet mukaan suuren 
osallistujamäärän takia.  
 

Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan keskiviikkona 16.11.2022 klo 15:30 
Lohjan jäähallilla (Rajavartiostonkatu 1, Lohja).  

 
Luistelujärjestys julkaistaan Lohjan Taitoluistelijoiden kotisivuilla arvonnan jälkeen 
viimeistään 19.11.2022. 
 

https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenteri-2022-
2023/tahtikilpailu-26-11-2022/ 

 
Arvioijat  Hanna Korhonen (yt), Lempi Kokk ja Ria Lindgren 
 
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 

 
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. 

 
Osallistumisen peruuttaminen  

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti ja/tai erikseen 
annetun ohjeen mukaan. 
 
Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
lt.kilpailut@gmail.com.  
 
Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme 
lähettämään lääkärintodistus 3.12.2022 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ei 
veloiteta. Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu 
normaaliin tapaan. 
 
Kilpailupäivänä peruutukset myös tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 
050-5355343 / Hanna Maisi. 
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin (www.taikkari.fi) mp3-tiedostona 
keskiviikkoon 16.11.2022 klo 20.00 mennessä.  

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

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

”Pukukopit”. Tämä ovi sijaitsee parkkipaikalta katsottuna hallin vasemmassa 
reunassa.  
 
Kilpailuihin ei järjestetä erillistä ilmoittautumista. Pukukoppijako näkyy jäähallin 
näytöiltä ja sisäänkäynnissä olevilta listoilta.  
 
Suosittelemme saapumaan kilpailupaikalle tuntia ennen oman ryhmän 
verryttelyaikaa. 
 
Katsojat saapuvat jäähalliin pääovista. 
 

Lämmittely Suosittelemme lämmittelyä sään salliessa ulkona. 
 
Palkintojen jako Suoritamme palkintojenjaon jäähallin buffetissa tulosten selvittyä. Tulokset 

julkaistaan myös kilpailujen nettisivuilla mahdollisimman pian. 
 

https://www.lohjantaitoluistelijat.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailukalenteri-2022-2023/tahtikilpailu-26-11-2022/
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Ruokailu ja kahvio  Lohjan Taitoluistelijat pitävät buffettia jäähallilla kilpailujen aikana. 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 
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