
                                                                                                       
 
 
KILPAILUVAHVISTUS 8.11.2022 
                                                                                                            
TERVETULOA KERAVALLE YKSINLUISTELUN TÄHTISADE-KILPAILUUN ja UUDENMAAN ALUEEN 
TÄHTICUP-SEUROJEN 1. OSAKILPAILUUN! 
 
 
Keravan Luistinseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne tähtisarjojen Tähtisade-
kutsukilpailuun 19.-20.11.2022! 
 
Paikka  

Keravan jäähalli, Metsolantie 3, Kerava 
 

karttalinkki 
 

Jääkaukalon mitat 59 x 30 metriä. 
 

Sarjat arviointeineen 
 
 Tintit, tytöt ja pojat  suorituksen arviointi 
 Minit, tytöt ja pojat  laajennettu tähtiarviointi 
 Silmu-B, tytöt ja pojat  laajennettu tähtiarviointi 
 Silmu-A   laajennettu tähtiarviointi 
 Tähtisilmut, tytöt ja pojat  laajennettu tähtiarviointi 
 Tähtidebytantit  laajennettu tähtiarviointi 
 Tähtinoviisit, tytöt ja pojat  laajennettu tähtiarviointi 
 Tähtijuniorit   laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat, ei axel nuoremmat, tytöt ja pojat laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat, ei axel vanhemmat  laajennettu tähtiarviointi  
 Taitajat, axel, tytöt ja pojat  laajennettu tähtiarviointi         
 
Aikataulu 
 
 

Lauantai 19.11.22 klo 08.30 Tintit  
   klo 11.25 Tähtisilmut, tytöt ja pojat 
   klo 12.35 Silmu-A 
   klo 14.35 Silmu-B, tytöt ja pojat  
   klo 18.00 Tähtidebytantit 
   klo 19.20 Tähtijuniorit 
 

Sunnuntai 20.11.22 klo 08.30 Taitajat, ei axel nuoremmat, tytöt ja pojat 
   klo 10.50 Minit, tytöt ja pojat 
   klo 14.10 Tähtinoviisit 
   klo 15.55 Taitajat, ei axel vanhemmat 
   klo 17.30 Taitajat axel, tytöt ja pojat  
 

Pidätämme oikeuden tarkentaa aikataulua luistelujärjestyksen arpomisen yhteydessä. 
 

Noudatamme joustavaa aikataulua, joten kisapaikalle tulee saapua ajoissa.  
 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023 . 
 
 
Arvioijat Lauantai 19.11.22 klo 8.30 – 14.15 
   Elli Nevalainen  
   Lumi Kiuru 
   Ida Rahkonen 
 

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


 
 
   klo 14.35 – 21.00 
   Elli Nevalainen  
   Emma Ignatius 
   Anni Rantamäki 
 

Sunnuntai 20.11.22 klo 8.30 – 14.00 
   Elli Nevalainen  
   Anni Rantamäki 
   Helmi Mäkelin 
 
   klo 14.10 – 19.00 
   Ida Rahkonen 
   Emma Ignatius 
   Helmi Mäkelin 
 
Osallistujat 
  

Osallistujalista on liitteenä. 
 

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 Tähtisarjat 25 € 

 
Laskutamme osallistumismaksut seuroilta tuomarikululaskun yhteydessä jälkikäteen. 

 
 
Musiikki Kilpailumusiikit on toimitettu ilmoittautumisen yhteydessä Taikkari-seurapalvelun välityksellä. 

Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa (ei RW). 
 
Luistelujärjestyksen arvonta 
   

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta 13.11.22 ja se julkaistaan 
kilpailun nettisivulla mahdollisimman pian arvonnan jälkeen. 

 
Kilpailun nettisivut 
  

 TÄHTISADE - tähtisarjojen seurakilpailu 19.-20.11.2022 - Keravan Luistinseura ry KeLS 
 
Jäähalliin saapuminen 

 
Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen tapahtuman alkua. Luistelijat ilmoittautuvat halliin 
tullessaan kilpailutoimistossa. 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.  
 

Palkintojenjako 
 

Kunkin sarjan palkintojenjakotilaisuus järjestetään heti tulosten vahvistuttua jäähallin 
juoksusuoralla.  
 

Ruokailu Arvioijille ja valmentajille on tarjolla kahvia ja pientä syötävää. Yleisölle on pieni kahvio. 

https://kels.seura.info/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/2022-2023/tahtisade-tahtisarjojen-seurakil/


  
 

 
Kilpailun johto 
 

 Hanna Welling, Barbro Sjöström ja Pia Holmberg  
puh. 045 136 0007 
  

                       Ennen kilpailuviikonloppua yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla:  
                       kilpailujohtaja@kels.fi  
  
 
Liitteet            Osallistujaluettelo 
 
 
 

   TERVETULOA KERAVALLE! 
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