
   KILPAILUKUTSU 

   17.9.2020 

 

 

UUDENMAAN ALUEEN ALUECUPIN 1. VALINTAKILPAILU TINTIT, MINIT JA B-SILMUT SARJOILLE 

Kutsumme seuranne rekisteröityjä ja kilpailulisenssin tai –luvan kaudelle 2020-2021 lunastaneita 

luistelijoita Uudenmaan alueen AlueCupin 1. valintakilpailuun lauantaina 24.10.2020.  

 

Aika ja paikka 

 24.10.2020 Järvenpään jäähalli, Seutulantie 14, 04430 Järvenpää 

AlueCupin valintakilpailun sarjat arviointeineen: 

 Tintit    Tähtiarviointi 

Minit    Laajennettu tähtiarviointi 

 B-Silmut    Laajennettu tähtiarviointi 

Kilpailuaikataulu 

Kilpailupäivänä lauantaina 24.10.2020 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 kilpailussa STLL:n kilpailusääntöä kaudelle 2020-2021 ja Uudenmaan alueen 

Alue Cup kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.  

Tuomarit 

 Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu seurakohtaisesti oheisella ilmoittautumislomakkeella 

viimeistään 5.10.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen jtl.kisat@gmail.com.  

AlueCupin valintakilpailussa ei karsita luistelijoita. 

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

tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset ja 

aluemestaruuspaikan lunastaneet luistelijat) järjestävän seuran www-sivuilla ja Uudenmaan 

alueen www-sivuilla. 

Ilmoitathan samalla laskutusosoitteen sekä sähköpostiosoitteen kilpailuvahvistusta varten. 
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Jälki-ilmoittautuminen 

 Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 23 kohdan 15.4. mukaisesti. 

Ilmoittautumismaksu 

 Tintit  15 € / luistelija 

Minit ja B-Silmut   25 € / luistelija 

 Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

Peruuttaminen 

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

Verryttelyryhmien julkaisemisen jälkeen (22.10.2020) tehtävistä peruutuksista tulee esittää 

lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. Lääkärintodistukset 

tulee toimittaa 26.10.2020 mennessä. 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 

Toimitamme kilpailuvahvistuksen, alustavan aikataulun sekä osallistujalistan viimeistään 

10.10.2020. 

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan Järvenpään Taitoluistelijoiden toimistossa 

Järvenpään jäähallilla 16.10.2020 klo 18.00. Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun 

nettisivuilla heti arvonnan jälkeen. 

Jako lämmittelyryhmiin tehdään torstaina 22.10.2020 ja se julkaistaan kilpailun nettisivuilla 

samana päivänä klo 18 mennessä. 

Musiikki 

Musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona osoitteeseen jtl.kisat@gmail.com 

15.10.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään muodossa 

LUISTELIJA_SARJA_SEURA. Luistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan 

seuroittain kootusti. Tarkistattehan, että toimitetut musiikit on nimetty oikeille luistelijoille. 

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW tai DVD). 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään musiikkitiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

Palkintojenjako ja AlueCupin – mestaruuskilpailupaikat 

Kilpailussa ei järjestetä palkintojenjakoa. Sijoittuneet luistelijat kuulutetaan kilpailun tauoilla, 

jonka jälkeen palkinnot on haettavissa JTL:n toimistolta jäähallin juoksusuoralta. 

Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat sekä mahdollisesti jaettavat erityismaininnat luovutetaan 

seuran valmentajalle tai muulle seuran edustajalle (1 hlö/seura) JTL:n toimistolta, kun 

tulokset ovat valmiit. Tarvittaessa toimitamme tulosasiakirjat ja palkinnot seuroille 

jälkikäteen postitse. 

Ensimmäisestä AlueCup valintakilpailusta alueen mestaruuskilpailuihin kilpailupaikan 

lunastavat alla ilmoitettu määrä sarjassa parhaiten sijoittunutta tyttöä: 
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Tintit  8 luistelijaa 

Minit  6 luistelijaa 

B-Silmut   7 luistelijaa 

Poikaluistelun tukemiseksi kaikki AlueCupin valintakilpailuun ilmoittautuneet pojat 

lunastavat paikan aluemestaruuskilpailuihin. 

Sarjakohtaiset tulokset sekä aluemestaruuskilpailupaikan saajat julkaistaan mahdollisimman 

pian tulosten selvittyä kilpailusivuilla, josta ne ovat kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa.  

Jakelu 

 Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat, aluepäällikkö ja tuomarit 

Lisätietoja 

Seuraamme viranomaisten koronaohjeita ja määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta 

kisajärjestelyihin.  

Toimitamme tarkemman koronaohjeistuksen seuroille kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Lisätietoa saat kilpailunjohtajalta tai kilpailusihteeriltä ja kilpailun nettisivulta 

https://jtl.sporttisaitti.com/kilpailut/jtl-n-jarjestamat-kilpailut-kaud/24-10-2020-ua-aluecup-

1-valintak/ 

 

 Tervetuloa Järvenpäähän! 

 Maiju Gyran 

 Kilpailunjohtaja, Järvenpään Taitoluistelijat 

 P. 050 5819291 (klo 17.00 jälkeen) 

 

 Hanna Saarinen 

 Kilpailusihteeri, Järvenpään Taitoluistelijat 

 P. 045 8525105 
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