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KILPAILUVAHVISTUS 

    8.9.2020 
 

 

 
B-sarjojen aloituskilpailu 20.9.2020 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne Porvoossa 
järjestettävään B- sarjojen aloituskilpailuun 20.9.2020.  
 
Aika ja paikka  Sunnuntai 20.9.2020  

Porvoon jäähalli, Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo 
 

Alustava aikataulu: 
A-silmut (2010-2011) 9.00-10.30 
A-silmut (2009)  10.45-12.00   
Noviisit   13.00-16.00 
Juniorit   16.15-17.15 
Seniorit   17.20-17.45 
 
Noudatamme joustavaa aikataulua ja varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. 
Mahdolliset aikataulumuutokset tiedotamme seuramme kilpailusivuilla.  

 
Osallistujat  Osallistujalista on liitteenä.  
   Kilpailuosallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 

Koronatilanteesta johtuen Ilmoittautumismaksu palautetaan, jos ilmenee 
koronavirukseen viittaavia oireita tai epäily altistumisesta ja luistelija joutuu 
tästä syystä perumaan kilpailemisensa. 

 
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kauden 2020-2021 kilpailusääntöjä. 
 
Arviointi  Kilpailussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää. 
 
Arvioijat  Tekniset 

Kontrolleri   Mia Laakso 
   Tekninen spesialisti  Laura Tykkyläinen 
 
  ISU-Tuomaripaneeli   

Mirja Jääskeläinen 
     Rosa Kivilaakso 
     Salla Oksanen 
 
   Varalla    Sinikka Solonen 
      Leea Sokura 
      Henna Hallikainen 
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Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan kutsussa ilmoitetusta poiketen Porvoon 

jäähallilla 16.9.2020 klo 18.00. Luistelujärjestys julkaistaan seuraavana päivänä 
kilpailusivulla. 

 
Palkintojen jako Varsinaista palkintojenjakoa ei koronatilanteen takia pidetä. Ensisijaisesti seuran 

edustajan toivotaan noutavan palkinnot kisatoimistosta tulosten selvittyä tai jos 
tämä ei ole mahdollista, ne lähetetään seuralle jälkeenpäin.  

 
Ilmoittautuminen Koronatilanteesta johtuen luistelijat ilmoittautuvat ruksaamalla halliin tullessaan 

nimensä listalta. Emme myöskään ota vastaan varamusiikkeja, vaan ne pidetään 
luistelijan valmentajalla ja toimitetaan tarvittaessa musiikinsoittopaikalle. 
Ilmoittautumispaikalla pyydämme ystävällisesti käyttämään tarjolla olevaa 
käsidesiä.  

 
Pysäköinti  Jäähallilla on maksuton pysäköinti. 
 
Ruokailu Koronatilanteen takia kilpailupaikalla ei ole ruokailumahdollisuutta kilpailijoille tai 

valmentajille. Emme myöskään pidä kisakahviota kilpailupaikalla. Jäähallin vieressä 
(n. 50 m. hallilta) on Kokonhallin kahvio ( os. Jääkiekkotie 3 ), josta voi ostaa pientä 
suolaista ja makeaa syötävää.  

 
Lämmittelytilat Sään salliessa lämmittely tapahtuu ensisijaisesti ulkona. Jäähallin viheriö ja 

katsomon alatila ovat käytössä lämmittelyyn huonon kelin sattuessa. 
Lämmittelynkin aikana luistelijoiden tulee huolehtia asianmukaisista turvaväleistä. 

 
Muuta huomioitavaa  Kilpailupaikalla on ensiavussa sairaanhoitaja. Paikalla ei ole lääkäriä.  
 

Noudatamme STTL:n antamia ohjeistuksia korona-aikana kilpailemiseen. 
Koronaohjeistusten takia kilpailujärjestelyjä on pyritty muokkaamaan 
mahdollisimman turvallisiksi kaikille kilpailuun ja sen järjestelyyn osallistuville.  

 
Kilpailusivu https://porvoontaitoluistelijat.fi/events/b-aloituskilpailu/ 
 
Jakelu   Osallistuvat seurat, arvioijat 
 
Liitteet   Osallistujat 
   Koronaohjeistus B-sarjojen aloituskilpailuun 20.9.2020 osallistujille 
 
Tervetuloa Porvooseen!  
 
Kilpailun johtaja   Kilpailusihteeri 
Merja Penttinen   Kirsi Laatikainen 
kilpailut.ptl@gmail.com   kilpailut@gmail.com 
040-5560799    0500-457645 


