
  KILPAILUVAHVISTUS  
 
  1.12.2021 
 
 
 
 

KUTSUKILPAILU 11.12.2021 RAISIOSSA 
 
Turun Riennon Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne kutsukilpailuun Raision 
jäähallille 11.12.2021 
 
Paikka Raision jäähalli 1, kartta 
 Kisakatu 3, Raisio 
 
Alustava aikataulu 
 

Lauantai 11.12.2021, klo 9:00 – 17:00 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu nähtävillä kilpailun 
nettisivuilla 
 

Kilpailusarjat, ohjelmat ja kilpailumaksut 
 

Sarja Ohjelmat Kilpailumaksu 

Silmut A VO 40 € 

            Noviisit VO 45 € 

Juniorit LO+VO 60 € 

 
Kilpailumaksut laskutetaan tuomarilaskun yhteydessä.  

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Kentän koko 28 x 58  metriä  
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat Julkistetaan kisan nettisivulla lähipäivinä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti. 
 
 
Musiikki Musiikit ladataan Taikkarin kautta, hallilla varalaitteena CD-soitin (ei RW). 
 

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD levyllä (ei RW). Varakopio 
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä 
 
Muutokset musiikeissa ja ohjelmalomakkeissa tulee ilmoittaa 7.12.2021 jälkeen  
kilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi 
 
 

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

 
Arvonta Arvonta käyttäen ISU Calcin toimintoa suoritetaan Turun Impivaaran jäähallissa tiistaina 

7.12.2021 klo 18.00 
 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla 
https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=6352 
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Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 10.12.2021 klo 12:00 mennessä, jonka jälkeen niitä 
ei saa enää muuttaa. 
 
Juniorit sarjassa, jossa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan  
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  
 

 
Tulossivut https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=6352 
 

 
Palkintojenjako  Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan jäähallin kahviossa. Palkintojen jaossa voivat olla 

paikalla ainoastaan palkittava, saattaja ja valmentaja. 
 
Jäähalliin saapuminen  

Luistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan Info-pisteessä jäähallin ala-aulassa. Luistelija pitää 
oman varalevynsä. Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailuissa 
noudatetaan alueellisia koronaohjeita. Muistetaan hyvä käsihygienia ja hallin sisätiloissa on 
vahva suositus maskin käyttöön. Kilpailuja on mahdollista seurata katsomosta. 
 

 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille 
 
Koronaohjeistus 

on luettavissa kisasivuiltamme. 
 

Kilpailun nettisivut 
https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/?page_id=1693 

 
Tiedustelut 
Kilpailun johtaja Hanna Terho 

p.050 3535 996 
 
kilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi 

 
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 
 
Liitteet STLL, Arvioijat, ParSport, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, TRT, UJK, VSTL, VG-62 

Arvioijat 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN RAISIOON! 
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