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KUTSUKILPAILU 11.12.2021 RAISIOSSA 
 
Turun Riennon Taitoluistelu ry kutsuu seuranne STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 
lunastaneita yksinluistelijoita kutsukilpailuun Raision jäähallille 11.12.2021 
 

Paikka Raision jäähalli 1 , kartta  
 Kisakatu 3, Raisio 
 
Alustava aikataulu 
 

Lauantai 11.12.2021, klo 9:00  
 
 Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 

aikataulumuutoksiin. 
 

Kilpailusarjat, ohjelmat ja kilpailumaksut 
 

Sarja Ohjelmat Kilpailumaksu 

Silmut A VO 40 € 

            Noviisit VO 45 € 

Juniorit LO+VO 60 € 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Kentän koko  28 x 58  metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 
 

Kilpailuun ilmoittaudutaan Taikkari-seurapalvelulla (www.taikkari.fi) 16.11.-29.11.2021 välisenä 
aikana. Lähetämme kilpailuvahvistuksen ja laskun ilmoittautumismaksusta sekä 
arvioijakuluista sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitatte ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja 
-kohtaan. Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja 
tulokset) sekä järjestävän seuran www-sivulla. Varaamme oikeuden seuran omien 
luistelijoiden osallistumiseen kilpailuun, jos luistelijoita ilmoittautuu enemmän kuin kilpailuun 
mahtuu. Ilmoita luistelijat Taikkarissa karsintajärjestyksessä. 
 

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 24 kohdan 15.6. mukaisesti. 
 

Osallistumisen peruuttaminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 24 kohdan 15.7. mukaisesti. 
 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake  

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) 
ti 30.11.2021 klo 20.00 mennessä. 

 
Musiikki  

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin 
(www.taikkari.fi) 30.11.2021 klo 20.00 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen.  

https://sites.google.com/raisionjaahallit.fi/raisionjaahalli/yhteystiedot
https://sites.google.com/raisionjaahallit.fi/raisionjaahalli/yhteystiedot
https://sites.google.com/raisionjaahallit.fi/raisionjaahalli/yhteystiedot
http://www.taikkari.fi/


Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio 
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

 
Arvonta  

 Paikka Aika (X) 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Impivaaran jäähalli, 
Eskonkatu 
20320 Turku 

7.12.2021 
klo 18.00 

 

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  
 

Koronaturva- 
ohjeet  Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun 

järjestämiseen. 
 

Ruokailu Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille 
 
 
Kilpailun nettisivut 

https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/ 
 

Tiedustelut 
 
Kilpailun johtaja Hanna Terho 

p. . 050 3535 996 
 
TERVETULOA RAISIOON! 

 
 

Jakelu STLL, Arvioijat, ParSport, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, TRT, UJK, VSTL, VG-62, 
 
Liite Suunniteltu ohjelma –lomake 
 
 


