
                                                                                                       
 
KILPAILUKUTSU 28.9.2021 
                                                                                                            
TERVETULOA KERAVALLE YKSINLUISTELUN TÄHTISADE-KILPAILUUN! 
 
 
Keravan Luistinseura ry kutsuu seuranne rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita 
tähtisarjojen luistelijoita yksinluistelun kutsukilpailuun 12.-14.11.2021 
 
Paikka Keravan jäähalli, Metsolantie 3, Kerava 
 

karttalinkki 
 

Jääkaukalon mitat 59 x 30 metriä. 
 

  
Sarjat arviointeineen 
 
                              Tintit  tähtiarviointi 

  Minit laajennettu tähtiarviointi 
       B-silmut laajennettu tähtiarviointi 
       Aluesilmut laajennettu tähtiarviointi 
       Aluedebytantit                                      laajennettu tähtiarviointi 

Aluenoviisit                                           laajennettu tähtiarviointi 
Aluejuniorit                                            laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, ei axel laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat axel                                          laajennettu tähtiarviointi          

 
 Tarvittaessa sarjat voidaan jakaa ikäryhmiin. Kaikissa sarjoissa järjestetään poikien sarja, 

mikäli kilpailuun ilmoittautuu poikaluistelijoita. 
 
Alustava aikataulu 
 
 Perjantai 12.11.21 klo 15.00 – 19.00 aluesarjat 
 Lauantai 13.11.21 klo 9.00 – 19.00 tintit, nuoremmat minit, nuoremmat B-silmut 
 Sunnuntai 14.11.21 klo 9.00 – 19.00  taitajat, vanhemmat minit, vanhemmat B-silmut 
  

Aikataulu on alustava, ja pidätämme oikeuden muuttaa sitä lopullisten luistelijamäärien 
selvittyä. Lopullinen aikataulu julkaistaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022 . 
 
 
Arvioijat        Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä taitoluisteluliiton Taikkari-seurapalvelun (www.taikkari.fi) kautta 
30.9-20.10.21 välisenä aikana. 
 
Mahdollista osallistujien karsintaa varten pyydämme ilmoittamaan luistelijat sarjoittain 
toivotussa karsintajärjestyksessä. Varaamme Keravan Luistinseuran omille luistelijoille 
etuoikeuden osallistua kilpailuun. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja 
tulokset) sekä järjestävän seuran www-sivulla. 
 
 

https://www.bing.com/search?q=metsolantie+3%2C+kerava&form=PRFIFI&httpsmsn=1&msnews=1&refig=e0b9d3def47c4ffb95d07c495bb86715&sp=-1&pq=metsolantie+3&sc=0-13&qs=n&sk=&cvid=e0b9d3def47c4ffb95d07c495bb86715


 
Osallistumisen peruuttaminen  
 

Emme veloita ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja, mikäli luistelijan osallistuminen 
peruutetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen luistelujärjestyksen arvontaa tai jos 
osallistuminen perutetaan myöhemmin ja kilpailupäivältä toimitetaan lääkärintodistus. 

 
Osallistumismaksut 

 

Sarja Maksu 

Tintit 15 € 

Minit, Silmut, Taitajat ja Aluesarjat 25 € 

 
        Laskutamme osallistumismaksut seuroilta tuomarikululaskun yhteydessä jälkikäteen. 
 
 
Musiikki Kilpailumusiikit tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun (www.taikkari.fi). Varalevy (CD-levy) 

tulee olla mukana kilpailuissa (ei RW). 
 
 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 
   

Kilpailuvahvistus toimitetaan 31.10.21 mennessä. Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 
järjestävän seuran toimesta 5.11.21 ja se julkaistaan kilpailun nettisivulla mahdollisimman pian 
arvonnan jälkeen. 
  

Muuta huomioitavaa 
 
Kilpailussa mahdollisesti sovellettavista COVID-19 -pandemiasta johtuvista erityisjärjestelyistä       
ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 

Kilpailun nettisivut 
 

TÄHTISADE - tähtisarjojen kutsukilpailu 12.-14.11.2021 - Keravan Luistinseura ry KeLS 
 

Kilpailun johtaja Pirjo Mutanen 
                               kilpailujohtaja@kels.fi  
         Puh.045 136 0007 
 
Jakelu LT, TL, KeLS, IceTeam Raseborg, JTL, HyTL, VTL, MJT, NTL, KaTa, HTA, HTK, EsJT, EVT, 

ETK, MTK, HL, TTK, RTL, HTL, UpTL, Koovee, Tappara, Varala-tiimi, LTL 
 
Tuomaristo  

  
  

                                              

https://kels.seura.info/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/2021-2022/tahtisade-tahtisarjojen-kutsukil/
mailto:kilpailujohtaja@kels.fi

