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NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJOIDEN YKSINLUISTELUN SEURAKILPAILU 25-26.11.2022             
 
Kutsumme seuranne rekisteröityjä ja kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita luistelijoita Klaukkalan jäähalliin (os. 
Lepsämäntie 12, Klaukkala) yksinluistelun tähtisarjojen seurakilpailuun 25-26.11.2022.  
 
 

Sarjat arviointeineen 
 
(Tintit   (seurakilpailun ulkopuolella, vain NTL:n luistelijoillle, tähtiarviointi) 
Minit  laajennettu tähtiarviointi 
Tähtisilmut   laajennettu tähtiarviointi 
Tähtidebytantit  laajennettu tähtiarviointi 
Tähtinoviisit  laajennettu tähtiarviointi 
Tähtijuniorit  laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, ei Axel  laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat, Axel  laajennettu tähtiarviointi  
  
Varaamme oikeuden jakaa Minit, B-silmut ja Taitajat -sarjat ikäluokittain sekä tehdä muutoksia 
ilmoittautumisen päätyttyä.  
 
Ensisijaisesti kilpailuun otetaan kaikki kutsuttujen seurojen luistelijat ja sen jälkeen, mikäli ajan 
puitteissa mahdollista, kutsuttujen seurojen ulkopuolisia kilpailijoita. 
 

Kilpailusäännöt 
 

Kilpailussa sovelletaan STLL:n sääntöjä.  
 
Kilpailussa pyritään huomioimaan STLL:n sekä THL:n ohjeet ja suositukset COVID-19 pandemian 
leviämisen ehkäisemiseksi. 
 
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 
 

 

Kilpailuaikataulu 
 

Kilpailuun on varattu jäätä perjantaina 25.11.2022 klo 14.00-19.00 ja lauantaina 26.11.2022 klo 8.00-
17.00 väliselle ajalle. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailupaikalla on kilpailutoimisto, jonne luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle 
saavuttaessa.  
 
 

Tuomarit Victoria Lindgren, Hanna Korhonen, Jasmin Paukkunen, N.N.  Kokoonpano vahvistetaan 

kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 
  

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu 
 
Ilmoittautumiset 30.10.2022 klo 20:00 mennessä Taikkarin kautta. 
 
Pyydämme ilmoittamaan osoitteen kilpailuvahvistuksen lähettämistä varten sekä laskutusosoitteen 
Taikkarin ilmoittautumisen Lisätietoja-kohdassa. Kilpailuvahvistuksen toimitamme viikolla 45. (Mikäli 
tarvitset apua Taikkari-palvelun kanssa, voit pyytää apua STLL / Minna Fernelius.) 



 

 

 
Ilmoittakaa luistelijat sarjoittain karsintajärjestyksessä. Varaamme oikeuden karsia luistelijoita, jos 
luistelijoita ilmoittautuu enemmän kuin kilpailuun mahtuu. Varaamme kaikille NTL:n kilpailuun 
ilmoitetuille yksinluistelijoille oikeuden osallistua kilpailuun karsinnasta huolimatta. 
 
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi tai kilpailulupa ja vakuutus. 
 
Ilmoittautumismaksu on 15 €/luistelija tintit ja 25 €/luistelija muut sarjat. Maksu veloitetaan 
tuomarikululaskun yhteydessä seuroilta jälkikäteen. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan tulostiedot 
julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset) ja järjestävän seuran www-
sivuilla. 
 
Mikäli seuranne ei osallistu kilpailuun, ilmoitattehan siitä mahdollisimman pian osoitteeseen 
ntl.hallituspj@gmail.com . 
 

Jälki-iIlmoittautuminen 
  

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 6.11.2022 klo 20.00 ja tällöin ilmoittautumismaksu on 
kaksinkertainen. 
 

Peruuttaminen 

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa välittömästi sähköpostitse osoitteeseen 
ntl.hallituspj@gmail.com . Otsikoithan viestin nimellä PERUUTUS. 

Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään 
lääkärintodistuksen 3.12.2022 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. Jos 
lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut normaaliin tapaan. 

Kilpailupäivänä peruutukset ainoastaan tekstiviestillä tai WhatsAppilla numeroon 040 820 5569 / Henna 
Suomi. 
 

Arvonta Järjestämme arvonnan Klaukkalan jäähallin pienessä kokoushuoneessa 17.11.2022 kello 17:15 alkaen. 

Luistelujärjestys on nähtävissä seuramme internet-sivuilla sivuilla viimeistään 18.11.2022.  
 
 

Musiikit Kilpailumusiikit tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun (www.taikkari.fi) keskiviikkoon 16.11.2022 klo 

20.00 mennessä. Varalevy (CD-r -levy, ei CD-rw) tulee olla mukana kilpailuissa. 
 

Palkintojenjako 
 

 Suoritamme palkintojenjaon sarjoittain tulosten selvittyä jäähallin 2. kerroksessa.  
 
 

Lisätietoja Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta sekä seuran internet-sivuilta www.nurmijarventaitoluistelijat.fi 

(Kilpailut - NTL järjestää) 
 
 

Tervetuloa viihtymään Nurmijärvelle! 

  
Henna Suomi   Juha Stenroos 
Kilpailunjohtaja   Kilpailusihteeri 
ntl.hallituspj@gmail.com   ntl.viestinta@gmail.com 
p. 040 820 5569   
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