
 KILPAILUKUTSU 
 19.12.2022 
 
 
 
 
A-Silmujen ja B-Silmujen valtakunnallinen seurakilpailu 4.-5.2.2023 
 
Espoon Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita 
yksinluistelun A-Silmujen ja B-Silmujen valtakunnalliseen SB-seurakilpailuun. 
 
Paikka  Ilmatar Areena, Matinkartanontie 5, 02230 Espoo 
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 
 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

4.-5.2.2023 A-Silmut, tytöt 
 A-Silmut, pojat 
 B-Silmut, tytöt 
 B-Silmut, pojat 
  
  

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko 30 x 60 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen 20.12.2022 klo 9:00 ja 
viimeistään 6.1.2023 klo 20.00. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 11.1.2023 klo 20.00 ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
• kilpailusarja 
• syntymäaika 
• seuran edustaja kilpailupaikalla 
• (tieto testiin osallistumisesta) 
• sähköpostiosoite vahvistusta varten 
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten (ei IC) 

 
Kilpailijoiden lisäksi ilmoitetaan myös kilpailuun menevät valmentajat ja seuran edustajat tai 
toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että sarjaan vaadittavat 
elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Ilmoitattehan 
peruutuksista myös sähköpostitse osoitteeseen: ylkilpailut@etkespoo.com. 

 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 
A-Silmut 40€ 
B-Silmut 40€ 



 
Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistää 26.1.2023 klo 20.00.  
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 26.01.2023 mennessä.  
 

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (MP3-muistitikku). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Koska järjestäjä striimaa kilpailun on tärkeää, että myös musiikkitiedot on tallennettu Taikkariin 
asianmukaisesti.  
 
 

Arvonta Luistelujärjestysarvonnan ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Luistelujärjestys 
julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Arvonta suoritetaan Figure Skating Manager (FSM) 
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). 

 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt arvioijille. 

 
 
Pääsyliput Tapahtuma on maksuton. 
 
 
Muuta huomioitavaa 

Parkkitilaa on rajoitetusti. Jäähallin pihassa 4h kiekkopaikkoja. 
 
Kilpailun nettisivut 
 https://etkespoo.sporttisaitti.com/tapahtumat2/a-silmujen-ja-b-silmujen-sb-kilp/ 
 
Kilpailun johtajat Minna Lehtonen 

minna.lehtonen@hus.fi 
p. 0407341438 
 
Eeva Lindqvist 
ylkilpailut@etkespoo.com 
p. 0400667699 
 
 


