
Keravan Luistinseura ry, KeLS  KILPAILUVAHVISTUS  
 
  23.9.2020 
 
 
Kutsukilpailu Uudenmaan alueen minit ja Silmu-B -sarjojen luistelijoille Keravalla 2.10.2020 
 

Keravan Luistinseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne kutsukilpailuun Uudenmaan alueen minit ja 

Silmu-B -sarjojen luistelijoille. 
 
Paikka Keravan jäähalli, Metsolantie 3 04200 Kerava. Karttalinkki 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 

Minit, tytöt Perjantai 2.10.20 klo 16:45 

Silmu-B, tytöt Perjantai 2.10.20 klo 17:45 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Lopullinen aikataulu julkaistaan mahdollisimman 
pian luistelujärjestyksen arvonnan jälkeen. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021 Uudenmaan alueen 

säännöt huomioiden. 
 
Kentän koko 59 x 30 metriä 
 
Arviointi Käytössä on laajennettu tähtiarviointi.  
 

Arvioijat Erika Wahlsten 

 Elli-Noora Nevalainen 
 Anni Rantamäki 

 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 

 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

 
Ilmoittautumismaksut  

Sarja          Maksu 

Minit 25 € 

Silmu-B 25 € 

 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä  

mp3-tiedostona osoitteeseen kels.musiikit@gmail.com välittömästi. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. 
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 
 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Arvonta Järjestävä seura suorittaa arvonnan 26.9.2020 ja arvonnan tulos julkaistaan kilpailun nettisivuilla saman 

illan aikana. 
 
Tulossivut Tulokset - 2.10.2020 minit, silmu-B 

 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 
 

Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen kilpailun alkua. Luistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan 
kilpailutoimistossa ja jättävät tässä yhteydessä kilpailumusiikkinsa varalevyn.  
 
Pukukoppeihin on pääsy ainoastaan luistelijoilla ja tarvittaessa lyhytaikaisesti valmentajilla. Vanhemmilla 
ei ole pääsyä pukeutumistiloihin. Tarpeetonta oleskelua pukuhuoneissa tulee välttää. 
 

Pysäköinti Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella. Maksuton pysäköinti parkkikiekolla. 
 
Lämmittelytilat Jäähallin katsomon takana on juoksusuora, jota voi käyttää lämmittelyalueena. Sään salliessa alku- ja 

loppuverryttelyt ulkotiloissa. Lämmittelyjen aikana on huomioitava muut kilpailijat ja pidettävä turvavälit 
riittävinä. 

 
Palkintojenjako Palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kunkin sarjan kolmelle parhaalle toimitetaan palkinnot 

valmentajien välityksellä. Tulokset julkaistaan kilpailun tulossivuilla heti niiden valmistuttua. 

https://www.google.co.uk/maps/place/Metsolantie+3,+04200+Kerava,+Suomi/@60.4105407,25.0906428,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468dff8142b82c71:0x46b290f4f1313a13!8m2!3d60.4105381!4d25.0928368?hl=fi
mailto:kels.musiikit@gmail.com
https://kels.seura.info/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/2020-2021/kutsukilpailu-minit-ja-silmu-b-s/tulokset/


  
Ruokailu Arvioijille ja valmentajille on tarjolla lämmin ruoka ja kahvia. 

 
Muuta huomioitavaa 
 

Lisäämme tarkemmat korona-ajan ohjeistukset kilpailujen nettisivulle kilpailuviikon aikana. 

 
Kilpailun nettisivut 

www.kels.fi 

 
Kilpailun johtaja Hanna Welling 

kilpailujohtaja@kels.fi, puh. 045 136 0007 
 
Jakelu Osallistuvat seurat, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 

 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN KERAVALLE! 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:kilpailujohtaja@kels.fi

