
       

     

Kilpailukutsu 14.12.2019 

 

Tinttien Oulu Cup 2020 -kutsukilpailut Oulussa 22. tai 23.2.2020 

Oulun Luistelukerho OLK ry kutsuu seuranne STLL:n jäsenseurojen rekisteröityneitä ja 

luistelijapassin lunastaneita Tintit -sarjan yksinluistelijoita kutsukilpailuun Oulunsalon 

jäähalliin 22.tai 23.2.2020. Ilmoitamme tarkan päivämäärän kilpailuvahvistuksessa. 

 

Kilpailupaikka:  Oulunsalon jäähalli, Tuohikuja 6, 90460 Oulunsalo 

 

Alustava aikataulu: Lauantai 22.2.2020, klo 8.00-20.00 tai 

  Sunnuntai 23.2.2020, klo 8.00-20.00 

  Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Kilpailusarjat, arviointi ja kilpailumaksut: 

Sarja Arviointi Kilpailumaksu 

Tintit suorituksen arviointi 15€ 

 

Ilmoittautumismaksut laskutetaan tuomarikulujen yhteydessä. 

 

 

 



  

 

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2019-

2020 ja pohjoisen alueen sääntöjä kaudelle 2019-2020 (Liite C 

Pohjoisen alueen säännöt kaudelle 2019-2020).  

Seurat vastaavat siitä, että luistelijat ovat kilpailun vaatimusten 

mukaisella tasolla ja että heidät ilmoitetaan oikeaan sarjaan.  

Tintit sarjassa esitetään vapaaohjelma.  

Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Saman seuran 

luistelijat kilpailevat pareittain. Luistelijat voidaan jakaa iän 

mukaan kahteen sarjaan pohjoisen alueen sääntöjen mukaisesti. 

(liite C) 

 

Kaukalon koko: 26m X 57m 

 

Arvioijat:   Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostilla viimeistään viimeistän 7.2.2020 

osoitteeseen kilpailut@oulunluistelukerho.fi  

 (Ilmoittautumislomake liite C) 

 Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailijat pareittain 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• tiedot luistelijapassista sekä maksupäivä 

• seuran edustaja / valmentaja kilpailupaikalla 

• sähköpostiosoite kilpailuvahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tuomari- ja ilmoittautumiskululaskua varten 



 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden 

luistelijapassit ja sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit on 

suoritettu / voimassa. Järjestävä seura pidättää oikeuden karsia 

luistelijoita. Karsinta ei koske järjestävän seuran luistelijoita. 

Mahdollisen karsinnan vuoksi pyydämme ilmoittamaan luistelijat  

pareittain karsintajärjestyksessä. 

 

Suunniteltu   

ohjelmalomake:  ISU-arviointisarjassa luistelevien suunnitellut ohjelmalomakkeet 

(Liite B) toimitetaan viimeistään 7.2.2020 mennessä osoitteeseen 

kilpailut@oulunluistelukerho.fi 

 

Musiikki: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-

tiedostona osoitteeseen music.ouluskate@gmail.com 7.2.2020 

mennessä. Pyydämme nimeämään tiedostot SARJA_SUKUNIMI 

ETUNIMI_SEURA Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan 

seuroittain kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään 

tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen Musiikista on oltava mukana 

kilpailuissa myös CD-levy.  

 

Arvonta:  Luistelujärjestys arvotaan su 16.2.2020 klo 9.00 Oulunsalon 

jäähallissa. 

 

Muuta huomioi- 

tavaa: Järjestävä seura pidättää oikeuden muutoksiin. 

 Oheis- ja lämmittelytiloina on Oulunsalon jäähallin yhteydessä 

oleva sali. Salissa voi lämmitellä sisäpelikengillä tai tossuilla, ei 

ulkojalkineilla. 
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Kilpailun johtaja: Maarit Haavisto  

 puh. 0407547907 

 maarit.haavisto@ii.fi 

 

Kilpailun sihteeri: Tiina Lahtela 

 kilpailut@oulunluistelukerho.fi 

 

Liitteet: A: Ilmoittautumislomake 

 B: Majoitustarjous 

 C: Pohjoisen alueen säännöt kaudelle 2019-2020 

 

Jakelu: STLL, arvioijat, JeS, KK, OLK, RoiTa, TaiKa, VLK, SeiTL 
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