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UUDENMAAN ALUEEN ALUECUPIN 2. VALINTAKILPAILU 

Kutsumme seuranne rekisteröityjä ja kilpailulisenssin tai –luvan kaudelle 2019-2020 lunastaneita 

luistelijoita Uudenmaan alueen AlueCupin 2. valintakilpailuun 18.1.2020. Samaan aikaan hallilla käydään 

Uudenmaan alueen Tintit sarjan kutsukilpailu. 

Aika ja paikka 

 18.1.2020 Järvenpään jäähalli, Seutulantie 14, 04430 Järvenpää 

AlueCupin valintakilpailun sarjat arviointeineen: 

 Minit tytöt ja pojat  Laajennettu tähtiarviointi 

 Taitajat, axel tytöt ja pojat  Laajennettu tähtiarviointi 

Kilpailuaikataulu 

Kilpailupäivänä lauantaina 18.1.2020 jääaikaa on varattu kilpailulle klo 8.00 – 16.00. 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.  

Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan jäähallin ala-aulan infopisteessä kilpailupaikalle 

saavuttaessa. 

Kilpailusäännöt 

 Noudatamme kauden 2019-2020 STLL:n ja Uudenmaan alueen Alue Cup kilpailusääntöjä. 

Tuomarit 

 Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu seurakohtaisesti oheisella ilmoittautumislomakkeella 

viimeistään 2.1.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen jtl.kisat@gmail.com. Samalla 

ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa luistelijoita sekä AlueCup valintakilpailuun että 

tinttien kutsukilpailuun. 

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 

tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset) ja 

järjestävän seuran www-sivuilla. 

Ilmoitathan samalla laskutusosoitteen sekä sähköpostiosoitteen kilpailuvahvistusta varten. 

Ilmoittautumismaksu 

 Minit ja Taitajat axel sarjat 25 € / luistelija. 

 Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 
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Peruuttaminen 

 Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen jtl.kisat@gmail.com 

Osallistumismaksua ja tuomarikuluja ei peritä, jos osallistuminen peruutetaan 7 vuorokautta 

ennen luistelujärjestyksen arvontaa tai sairastumistapauksessa toimitetaan lääkärintodistus. 

Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman pätevää syytä, peritään normaalit tuomarimaksut. 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 

 Toimitamme kilpailuvahvistuksen sekä osallistujalistan viimeistään 4.1.2020. 

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan Järvenpään Taitoluistelijoiden toimistossa 

Järvenpään jäähallilla 10.1.2020 klo 18.00. Arvonnan tulokset julkaistaan JTL:n nettisivuilla 

heti arvonnan jälkeen. 

Musiikki 

CD-levy (ei RW tai DVD). Levyssä täytyy olla luistelijan nimi, kilpasarja ja seura. Tarkistathan, 

että levy on kunnossa ja otathan mukaan myös varalevyn. 

Palkintojenjako ja AlueCupin – mestaruuskilpailupaikat 

 Suoritamme palkintojen jaon jäähallin juoksusuoralla heti tulosten selvittyä. 

Valintakilpailusta alueen mestaruuskilpailuihin pääsee Minit ja Taitajat axel sarjasta 8 

parhaiten sijoittunutta tyttöä, joilla ei ole vielä AlueCupin finaalipaikkaa. 

Aluemestaruuskilpailupaikan saajat ilmoitetaan palkintojenjaon yhteydessä.  

Poikaluistelun tukemiseksi kaikki AlueCupin valintakilpailuun ilmoittautuneet pojat 

lunastavat paikan aluemestaruuskilpailuihin. 

Jakelu 

 Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat ja tuomarit 

Lisätietoja 

 Lisätietoa saat kilpailunjohtajalta ja kilpailun nettisivulta https://jtl.sporttisaitti.com/ 

 Tervetuloa Järvenpäähän! 

 Maiju Gyran 

 Kilpailunjohtaja, Järvenpään Taitoluistelijat 

 P. 050 5819291 (klo 17.00 jälkeen) 
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