Tähtisarjojen seurakilpailut Jyväskylän LähiTapiola Areenalla
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry järjestää STLL:n rekisteröidyille ja kilpailupassin kaudelle
2022–2023 lunastaneille luistelijoille tähtisarjojen seurakilpailut Jyväskylässä tiistaina 6.12.2022.

Aika:

Tiistaina 6.12.2022 n. klo 9.00–19.00 (tarkentuu myöhemmin).
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin. Noudatamme joustavaa kilpailuaikataulua.

Paikka:

LähiTapiola Areena
Rautpohjankatu 10
40700 Jyväskylä

Kilpailusarjat:
Tintit
Minit
Taitajat (axel ja ei-axel)
Silmu B
Tähtisilmut
Tähtidebytantit
Tähtinoviisit
Tähtijuniorit
Aikuiset vapaaohjelmat: Masters, Gold, Silver, Bronze
Kaikissa sarjoissa voidaan järjestää sekä tyttöjen että poikien sarjat. Sarjoja on mahdollista
jakaa ikäluokittain osallistujamäärän mukaan.

Kilpailusäännöt:
Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.
Arviointi:
Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.
Alustava aikataulu:
Tiistaina 6.12.2022 noin klo 9.00–19.00. Noudatamme joustavaa aikataulua. Alustava
aikataulu jaetaan vahvistuksen yhteydessä mahdollisimman nopeasti ilmoittautumisen
päätyttyä. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 1.11.
klo 9 ja päättyy ma 14.11.2022 klo 20. Sarjojen alustava luistelujärjestys pyritään
julkaisemaan seuran nettisivuilla viikolla 46.
Jyväskylän Taitoluisteluseura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin osallistuvien luistelijoiden
määriä ja ilmoittaa haluamansa määrän luistelijoita kilpailuun.
Kilpailijoiden lisäksi Taikkarissa ilmoitetaan myös kilpailuun osallistuvat valmentajat sekä
muut seuran toimihenkilöt. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden

kilpailupassit ovat voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuihin nimetyillä valmentajilla
ja seuran edustajilla on voimassaolevat toimihenkilöpassit.
Peruutukset:
STTL:n sääntökirjan kohdan 15.7. mukaisesti.
Peruutus tehdään Taikkarissa, mutta pyydämme ilmoittamaan myös osoitteeseen
tahtikisat.jytls@gmail.com tiedon peruutuksesta.
Ilmoittautumismaksu:
Ilmoittautumismaksu Tintit 15 €, muut tähtisarjat 25 €. Ilmoittautumismaksut laskutetaan
yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun jälkeen.
Tuomarit:
Kilpailun tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.
Tuomarikulut korvataan STLL:n ohjeen mukaan.
Arvonta:
Luistelujärjestys arvotaan tiistaina 29.11.2022 klo 18 Jyväskylän LähiTapiola
Areenalla JyTLS:n toimistossa. Luistelujärjestys on nähtävissä seuran kotisivuilla
arvonnan jälkeen: http://www.jytls.fi/
Musiikki:
Musiikkitiedostot toimitetaan mp3-tiedostona Taikkariin (taikkari.fi) ma 14.11.2022 klo 20
mennessä. Musiikista tulee olla varakopio USB-muistitikulla.
Ruokailu:

Jäähallilla on järjestävän seuran puolesta kahvio, josta ostettavissa myös keittolounasta.
Tuomareille ja valmentajille tarjoamme kilpailussa keittolounaan.

Majoitus:

Majoitustarjoukset kilpailusivuilla.

Tiedustelut:
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry
Jaana Nyman
Kilpailunjohtaja
puh. 050 3812 078
tahtikisat.jytls@gmail.com

i

Lämpimästi tervetuloa Jyväskylään!

