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KUTSUKILPAILU TÄHTISARJOILLE 12.3.2022 

Järvenpään Taitoluistelijat kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita 

luistelijoita yksinluistelun tähtisarjojen kutsukilpailuun lauantaina 12.3.2022.  

 

Aika ja paikka 

 12.3.2022 Järvenpään jäähalli, Seutulantie 14, 04430 Järvenpää 

Sarjat 

 Tintit    Tähtiarviointi 

Minit    Laajennettu tähtiarviointi 

 B-Silmut    Laajennettu tähtiarviointi 

 Aluesilmut   Laajennettu tähtiarviointi 

 Taitajat ei axel 2010 ja nuor.  Laajennettu tähtiarviointi 

 Taitajat ei axel 2009 ja vanh.  Laajennettu tähtiarviointi 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 

muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Sarja järjestetään, jos sarjaan on ilmoittautunut 

vähintään kolme luistelijaa. 

Alustava aikataulu 

Alustava aikataulu ja osallistujaluettelo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Kilpailupäivänä 

lauantaina 12.3.2022 jääaikaa on varattu kilpailulle klo 8.00 – 20.00. Järjestävä seura varaa 

oikeuden aikataulumuutoksiin.  

Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan jäähallin ala-aulan infopisteessä kilpailupaikalle 

saavuttaessa. 

Säännöt 

Noudatamme kilpailussa STLL:n kilpailusääntöä kaudelle 2021-2022. Tarvittaessa luistelijat 

voidaan jakaa ikäryhmiin. Taitajat-sarjoissa ei saa hypätä / yrittää kaksoishyppyjä. 

Kilpailussa huomioidaan STLL:n THL:n, AVI:n, Keusoten ja Järvenpään kaupungin ohjeistukset 

ja määräykset COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tarkemmat ohjeet 

lähetetään osallistuville seuroille lähempänä kilpailua.  

Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai 

ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 

 



Arvioijat 

 Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailuun ilmoittaudutaan Taikkari-seurapalvelulla (www.taikkari.fi) 31.1.2022 (klo 9.00) – 

14.2.2022 (klo 20.00) välisenä aikana. 

Lähetämme kilpailuvahvistuksen ja laskun ilmoittautumismaksusta sekä arvioijakuluista 

sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitatte ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja-kohtaan. 

Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

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

mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja 

tulokset) ja järjestävän seuran www-sivuilla sekä JTL:n Facebook ja Instagram sivuilla. 

Varaamme oikeuden seuran omien luistelijoiden osallistumiseen kilpailuun, jos luistelijoita 

ilmoittautuu enemmän kuin kilpailuun mahtuu. Ilmoita luistelijat Taikkari-seurapalveluun 

karsintajärjestyksessä. 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoilla on asianmukainen passi / 

kilpailulupa ja vakuutus voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä 

valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassit voimassa. 

Osallistumisen peruuttaminen 

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

Otsikoithan viestin nimellä PERUUTUS.  

Kilpailupäivänä peruutukset ainoastaan tekstiviestillä tai WhatsUp viestillä numeroon 045-

8525105 / Hanna Saarinen. 

Ilmoittautumismaksu 

 Tintit  15 € / luistelija 

Muut tähtisarjat   25 € / luistelija 

 Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 

Kilpailuvahvistus ja arvonta 

Toimitamme kilpailuvahvistuksen, alustavan aikataulun sekä osallistujalistan viimeistään 

18.2.2022. 

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan Järvenpään Taitoluistelijoiden toimistossa 

Järvenpään jäähallilla 3.3.2022 klo 18.00. Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun nettisivuilla 

heti arvonnan jälkeen. 

Jako lämmittelyryhmiin tehdään torstaina 10.3.2022 ja se julkaistaan kilpailun nettisivuilla 

samana päivänä klo 18 mennessä. 

 

 

http://www.taikkari.fi/
mailto:jtl.kisat@gmail.com


Musiikki 

Kilpailumusiikit tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun viimeistään 6.3.2022 klo 20.00 

mennessä (www.taikkari.fi). Pyydämme nimeämään musiikkitiedostot 

SARJA_LUISTELIJA_SEURA_VO. Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailussa. Järjestävä 

seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  

Tärkeät päivämäärät 

 Ilmoittautuminen 31.1.2022 – 14.2.2022 

 Kilpailuvahvistus, alustava aikataulu ja osallistujaluettelo 18.2.2022 

 Luistelujärjestyksen arvonta 3.3.2022 

Musiikit 6.3.2022 

 Jako lämmittelyryhmiin 10.3.2022 

Muuta huomioitavaa 

Huomioimme COVID-19 pandemiasta johtuvat erityisjärjestelyt, jotta jokaisen osallistuminen 

kilpailupäivään olisi mahdollisimman turvallista. Kilpailu voidaan tarvittaessa järjestää ilman 

yleisöä. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin 

vaatiessa. Mahdollisista erityisjärjestelyistä teemme yhteenvedon, joka on nähtävillä 

kilpailun nettisivuilla ennen kilpailupäivää. 

Jakelu  

HaTal, HTK, HyTL, KeLS, KKJT, KoTa, KooVee, KTL, LoTTa, NTL, TL, Tappara, Varala-tiimi ja VTL. 

  

Tervetuloa Järvenpäähän! 

Lisätietoa saat kilpailunjohtajalta tai kilpailusihteeriltä ja kilpailun nettisivulta 

https://jtl.sporttisaitti.com/kilpailut/jtln-jarjestamat-kilpailut-kaude/kutsukilpailu-

tahtisarjoille-12-/ 

 

 Hanna Saarinen 

 Kilpailun johtaja, Järvenpään Taitoluistelijat 

 P. 045 8525105 

 

 Laura Stedt 

 Kilpailusihteeri, Järvenpään Taitoluistelijat 

 p. 040 735 5818 
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