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NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJOIDEN YKSINLUISTELUN KUTSUKILPAILU JA UUDENMAAN ALUEEN ALUE CUPIN 
1. VALINTAKILPAILU ALUESILMUT -SARJASSA               
 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisten osallistujat -
asiakirjojen mukaisesti yksinluistelun kutsukilpailuun 12.-13.10.2018. 
 
Kilpailuaikataulu ja -sarjat luistelujärjestyksessä 

 
Kilpailut käydään seuraavasti:  
 
Perjantai 12.10.2018 klo 15.00-21.30 ISU-arvioitavat sarjat: 
SM-noviisit (LO), pojat 
SM-noviisit (LO), tytöt 
Noviisit, pojat  
Noviisit, tytöt 
Juniorit (LO), tytöt  

 
 Lauantai 13.10.2018 klo 8.30-18.00 tähtiarvioitavat sarjat: 

Minit, pojat 
Minit, tytöt 2010 ja myöhemmin syntyneet 
Minit, tytöt 2009 syntyneet 
B-silmut, pojat  
B-silmut tytöt 2009 ja myöhemmin syntyneet 
B-silmut 2007-2008 
Aluesilmut, tytöt (kutsukilpailu + Alue Cup valintakilpailu) 
Taitajat, Axel, tytöt 
Aluenoviisit, tytöt 
Aluejuniorit, tytöt 
 
Lauantain sarjoissa käytetään laajennettua tähtiarviointia. 
 
Aluesilmut -sarjassa käydään kutsukilpailujen lisäksi myös Uudenmaan alueen Alue Cupin 1. 
valintakilpailu. Valintakilpailusta aluemestaruuskilpailupaikan saa 8 parasta luistelijaa. 
 
Noudatamme joustavaa aikataulua – tarvittaessa voimme aloittaa sarjan 15 minuuttia 
aikataulusta poiketen. Suoritamme palkintojenjaon kilpailukutsun mukaisesti sarjoittain jäähallin 
kahviossa tulosten selvittyä. 
 

Kilpailusäännöt 
Noudatamme STLL:n ja Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2018-2019. 
 
Kilpailukutsussa edellytetyin tavoin B-silmuissa luistelevien tulee olla suorittanut perus- ja 
elementtitestit hyväksytysti STLL:n vaatimusten mukaisesti. Testisuorituksia ei tarkisteta 

https://stlluudenmaanalue-sporttisaitti-com-bin.directo.fi/@Bin/f926ca131d149c22ebaef3d24d52121a/1535980291/application/pdf/324374/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kaudelle%202018-2019%20valmis.pdf


 

 

kilpailutoimistossa vaan luotamme siihen, että kilpailusarjoihin ilmoitetut luistelijat täyttävät 
kilpailukutsun vaatimukset. 
 

Tuomarit Perjantai 12.10.2018 
Ylituomari Laura Viitanen, tuomarit Katri Laakso, Heidi Julku ja Leea Sokura. 
Tekninen tuomaristo: Anna Rapanen ja Ida Huttunen (myös RO). 
 

 Lauantai 13.10.2018 
Ylituomarit Laura Viitanen ja Katri Laakso ja tuomari Heidi Julku. 
 
Mikäli kilpailuumme tulee useampia tuomariharjoittelijoita, pyrimme saamaan tähtiarvioitaviin 

sarjoihin yhden tuomarin lisää kilpailun sujuvuuden varmistamiseksi. Mahdollisen lisätuomarin 

nimi ilmoitetaan kilpailusivuilla (ks. kohta Lisätietoja).  

  
Arvonta Järjestämme arvonnan jäähallin kahviossa osoitteessa Lepsämäntie 12, 01800 Klaukkala 

perjantaina 05.10.2018 klo 18.15 alkaen. Luistelujärjestys on nähtävissä arvonnan jälkeen 
seuramme internet-sivuilla viimeistään 06.10.2018. 
 

Soitin Musiikit soitetaan tietokoneelta. Toimitattehan ohjelmamusiikit seuroittain mp3-tiedostoina 
viimeistään 03.10.2018 osoitteeseen ntl.musiikki@gmail.com (mp3-tiedosto nimettävä muotoon 
nimi, sarja ja seura) - tarkistattehan, että lähetettävät musiikit ovat nimetty oikeille luistelijoille. 

  
Pyydämme kaikkia luistelijoita ottamaan mukaan myös varalevyn (CD-levy). 

  
Peruuttaminen 

Peruuttaessanne luistelijan osallistumisen, palautamme osallistumismaksun sairastumis-
tapauksessa lääkärintodistusta vastaan. 
 

Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtaja Stiina Airiolta ja kilpailusihteeri Kaisa Sainiolta sekä seuramme 
internet-sivuilta www.nurmijarventaitoluistelijat.fi kohdasta Kilpailut. 

 
 

 Tervetuloa Nurmijärvelle viihtymään! 
 
 
 Stiina Airio   Kaisa Sainio 

Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 
ntl.kilpailut@gmail.com    ntl.kilpailut@gmail.com  
p. 044 - 0412734  p. 0400 - 415292   
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