
 

 

  KILPAILUVAHVISTUS 

                      9.10.2020 

 

      

 
 
NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJOIDEN JÄRJESTÄMÄ YKSINLUISTELUN TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILU 
 
 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne kutsukilpailuumme 31.10.2020 oheisen 
Osallistujat -liitteen mukaisesti. 
 
 
Huomio! COVID 19-pandemiasta johtuvat poikkeusjärjestelyt löytyvät kilpailukutsusta alleviivattuna.               
 

Klaukkalan jäähallilla on vahva kasvomaskisuositus, ja kaikkia yläkouluikäisiä ja tätä vanhem-
pia jäähallilla kävijöitä suositellaan käyttämään kasvomaskia. Tämä perustuu alueen terveys-
viranomaisen Keusoten suositukseen. 

 
Toimitamme viimeisemmät tiedot pandemian vaatimista järjestelyistä seuroille 26.10.2020.             

 
 
Sarjat alustavine alkamisaikoineen  

Tintit (NTL)  n. klo. 8.30 
Minit  n. klo 8.45 
B-silmut  n. klo 9.55 
Aluesilmut  n. klo 11.25 
Aluedebytantit n. klo 12.30 
Aluenoviisit  n. klo 13.45 
Aluejuniorit  n. klo 14.55 
Taitajat, Axel  n. klo 16.00 
Taitajat, ei Axel      n. klo 16.40 
 

Kilpailusäännöt 
Kilpailussa sovelletaan STLL:n sääntöjä ja Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2020-2021. 
Säännöistä poiketaan joiltakin osin COVID 19 pandemian huomioimiseksi. 
 

Kilpailupaikalle kulku 
Valmentajien ja luistelijoiden kulku kilpailupaikalle on jäähallin sivuovesta (pääsisäänkäynnin 
oikealta puolelta rakennuksen toiselta laidalta), josta löytyy tiedot pukukopeista. Pukukoppei-
hin on pääsy vain luistelijoilla valmentajineen. Luistelijoita pyydetään poistumaan pukukopeista 
ripeästi oman suorituksensa jälkeen ja valmentajia pyydetään välttämään turhaa oleskelua pu-
kukopeissa. 
 
Yleisön kulku kisapaikalle on pääsisäänkäynnistä. 
 
Kaikkia kilpailupaikalle saapuvia pyydetään huomioimaan COVID 19 -pandemiaa koskevat ylei-
set ohjeistukset mukaan lukien turvaetäisyyksien huomioiminen. 
 

Tuomarit Kilpailun tuomareina toimivat Elli Nevanperä, Rosa Kivilaakso, Ida Hellström, Jasmin Paukkunen 
ja Rebecca Granskog. Sarjakohtaiset ylituomarit ja tuomarit ilmoitetaan luistelujärjestyksen yh-
teydessä. 
 

https://1591320.167.directo.fi/@Bin/d3b9ef831b56e794707213adb95f1f9e/1599728216/application/pdf/343040/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kausi%202020-2021.pdf


 

 

 
Peruuttaminen 
 Emme veloita ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja, jos: 
                           -    luistelijan osallistuminen peruutetaan viimeistän 7 vuorokautta ennen arvontaa tai 
                           -    osallistuminen peruutetaan vasta myöhemmin, mutta kilpailupäivältä toimitetaan  
                                ao. luistelijaa koskeva lääkärintodistus.  

Arvonta Järjestämme arvonnan jäähallin 26.10.2020 kello 17.00 alkaen jäähallin kahviossa. Luistelujär-
jestys on nähtävissä seuramme internet-sivuilla sivuilla viimeistään 27.10.2020.  

 
 Arvonta järjestetään säännöistä poiketen ja arvontaan osin puuttuen siten, että samaan verryt-

telyryhmään pyritään sijoittamaan vain 1-2 eri seuran luistelijoita. 
 

Kilpailutoimisto ja lämmittelytilat 
Kilpailuissa ei ole kilpailutoimistoa. Luistelijoiden tulee merkitä itsensä saapuneiksi kilpailupai-
kalle saavuttuaan luistelijoiden sisäänkäynnin vieressä olevaan listaan. Mahdollisista peruutuk-
sista tai poissaoloista voi ilmoittaa myös viestillä/soitolla kilpailunjohtajalle, jolta saa puheli-
mitse tietoa myös palkintojenjakojen alkamisesta tms. kilpailupäivään liittyvistä kysymyksistä. 
 
Kilpailuissa on käytössä kaksi lämmittelytilaa – neuvotteluhuone 2. kerroksessa ja katsomon 
alainen juoksusuora kilpailuhallissa. Kilpailunjärjestäjä arpoo lämmittelytilat pukuhuonejaot 
huomioiden seuroittain ja lämmittelytiloista ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa sekä luistelijoi-
den sisääntulon yhteydessä. On tärkeää, että seurat huolehtivat siitä, että luistelijat lämmittele-
vät vain heille osoitetussa tilassa. 

 

Palkintojenjako 
Palkintojenjakoa ei järjestetä.  Sijoittuneet kuulutetaan kilpailun tauoilla, jonka jälkeen palkin-
not on haettavissa EA-pisteeltä.  Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat luovutetaan nipuittain seuran 
valmentajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle EA-pisteeltä sen jälkeen, kun tulokset ovat val-
mistuneet. Sarjakohtaiset tulokset viedään mahdollisimman pian tulosten valmistuttua kilpailu-
sivulle, josta ne ovat kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa. 

 
Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta ja -sihteeriltä sekä seuran internet-sivuilta www.nurmijarven-

taitoluistelijat.fi (Kilpailut, NTL järjestää) 
 
 

Tervetuloa Nurmijärvelle viihtymään! 
  

Kaisa Sainio   Sara Nikkinen 
Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 
ntl.kilpailut@gmail.com   ntl.kilpailut@gmail.com 
p. 0400 415 292  p. 040 704 7972 
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