
 Kilpaileville yksinluistelijoille ja heidän vanhemmilleen:

  Yleistä 
- Luistelija edustaa Lieksan Taitoluistelijoita ja hänen tulee noudattaa sekä seuran että Suomen 
Taitoluisteluliiton (STLL) ja itäisen alueen sääntöjä. 
- Seuramme luistelijoilta edellytetään seuran jäsenmaksun maksamista, eikä harjoitusmaksuja saa olla 
rästissä omaan eikä mahdollisesti edelliseen seuraan (seuranvaihtotilanne). 
- Luistelijan tai hänen vanhempansa ei tule antaa asiatonta palautetta kilpailun järjestäjille tai tuomareille. 
Mahdolliset epäselvyydet selvitetään seuran edustajan tai kilpailuvastaavan välityksellä erikseen sovitulla 
tavalla.
- Kilpailuissa luistelijan on käytettävä seuran kulloistakin edustustakkia sekä lämmittelyssä että 
palkintojenjakotilaisuudessa. Jokainen luistelija saa oman arviointilomakkeen palkintojenjakotilaisuudessa, 
siinä ovat läsnä kaikki luistelijat.
- Mikäli luistelija luistelee seuramme kilparyhmissä, hänen odotetaan osallistuvan kilpailutoimintaan vaikka 
tämä lisääkin luistelijan perheelle tulevia kuluja. 

  Passi 
- Jokaisella kilpailevalla luistelijalla on oltava kilpailupassi tai kilpailulupa. Kilpailulupa edellyttää omaa, 
taitoluistelun kattavaa vakuutusta. Katso ohjeet sivulta www.stll.fi > luistelijalle > passit. 
– Passin tai kilpailuluvan maksupäivä on ilmoitettava omalle valmentajalle sähköpostitse hyvissä ajoin 
ennen kauden ensimmäisiä kilpailuja. Luistelijaa ei ilmoiteta kisoihin, jos passiä ei ole maksettu.
– Passin voi korottaa Hoikassa omilla tunnuksilla harrastelipassista kilpailuluvaksi/passiksi

  Testit 
- STLL on laatinut testijärjestelmän, joka vaikuttaa siihen milloin ja missä sarjassa luistelija voi kilpailla. 
- Valmentajat harjoituttavat ja valmistavat luistelijat testikuntoon ja ilmoittavat, milloin luistelija voi osallistua 
testiin. 
- Testit ovat omakustanteisia (ilmoittautumismaksu + tuomarikulut)
- Tintit-, Minit-, Taitajat- ja aluesarjat sekä B-silmut ja Noviisit eivät vaadi testejä, mutta Noviisit-sarjassa niitä 
suositellaan, eikä valtakunnalliseen finaaliin pääse ellei testejä ole suoritettu, vaikka SB-tulos finaalipaikkaan 
riittäisikin.

  Ilmoittautuminen kilpailuun 
- Valmentaja päättää kilpailuihin osallistumisesta. 
- Kutsukilpailuun ilmoitetaan luistelijat valmentajan antaman järjestyksen mukaan.Järjestävä seura karsii 
tarvittaessa luistelijamäärää. Ilmoittava seura huolehtii, että luistelijat ovat vuorollaan karsittavana listan 
jälkipäässä.
- Ilmoittamisjärjestyksessä pyritään tasapuolisuuteen, mutta järjestykseen vaikuttaa luistelijan 
harjoitteluaktiivisuus ja -motivaatio.
- seura ilmoittaa luistelijat kilpailuun aina. 
- Seura hoitaa kilpailukulut (osallistumismaksut ja tuomarikulut)
- Ilmoittakaa valmentajalle etukäteen, jos luistelija ei pääse osallistumaan joihinkin seuramme 
kisakalenterissa näkyviin kilpailuihin. Näin vältetään peruutuksista aiheutunutta hässäkkää. 

– Seuran kilpailukalenterissa oleviin kisoihin pyritään aina saamaan mukaan valmentaja, mutta 
kaudella 2018-2019 tätä ei voida taata. Muissakin kisoissa voi käydä,mutta valmentaja ei ole niihin 
velvollinen lähtemään mukaan.

– Kilpailukalenteri kootaan kauden alussa yhdessä valmentajan kanssa. Nettisivuilla.
  Kilpailusivut 

- Järjestävä seura pitää yllä kilpailusivuja netissä, josta löytyvät kilpailuun liittyvät tärkeät asiat kuten 
aikataulut, luistelujärjestykset, yhteyshenkilöt, mahdolliset hotellitarjoukset. Jokainen huolehtii ja hankkii itse 
tarvittavan informaation: aikataulut,kilpailuvahvistus jne! Tarvittaessa voi pyytää apua esim.valmentajalta tai 
toisilta vanhemmilta. 

  Kilpailukutsu 
- Tulee seuralle noin 3-4 viikkoa ennen kilpailua. 
- Toimitetaan valmentajalle sekä nettisivuille. 
- Kilpailukutsussa mainitusta ilmoittautumismaksusta huolehtii seura.

  Kilpailuvahvistus 
- Tulee 1-2 viikkoa ennen kilpailua. 



- Joskus järjestävä seura joutuu karsimaan kilpailijoita, jotta sarja ei paisuisi liian isoksi, ja kaikki ilmoitetut 
eivät pääsekään mukaan. Tämä on aivan normaali käytäntö. Ilmoittava seura huolehtii siitä, että kaikki 
pääsevät kauden aikana tasapuolisesti kilpailemaan.
- Kisaan mukaan päässeet julkaistaan järjestävän seuran kilpailusivulla. Perheet seuraavat itse kilpailusivua.
- LieTan kilpailukalenteriin päivitetään myös kisaan lähtevät luistelijat vahvistuksen jälkeen.

 Arvonta = luistelujärjestys
- Järjestävä seura haluaa välttää puhelinruuhkaa ja laittaa arvonnan tulokset nettisivuilleen 
- Arvonta suoritetaan usein kilpailujen ’alla’, mahdollisesti vasta edellisenä päivänä. Arvontapäivä on mainittu 
kilpailukutsussa tai –vahvistuksessa. Luistelujärjestys ja tarkka aikataulu nähtävissä kilpailusivulla arvonnan 
jälkeen.
- Alustava aikataulu kilpailusarjoittain on nähtävissä kilpailusivuilla ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.

  Kilpailu 
- perheet huoltavat itse oman luistelijansa kisamatkoilla, ei yhteiskuljetuksia tai huoltoa seuran puolesta. 
Valmentaja ei ole huoltaja, vaan vastaa kilpailutapahtumista kilpailupaikalla.
- Ole paikalla vähintään tuntia ennen lämmittelyryhmäsi alkua. 
- Noudata valmentajasi antamia ohjeita ja aikatauluja. 
- Jos olet päivän ensimmäinen tai viimeinen kilpailija, varmista hyvissä ajoin, että valmentajalla on kyyti 
(vanhempien kyydissä tai omalla autollla) kisoihin ja sieltä pois sekä hotellin ja kisapaikan välillä. 

  Ilmoittautumisen peruminen 

Jos kilpailuun ilmoitetulle luistelijalle tulee este, on peruminen ilmoitettava itse viipymättä: 
- Kilpailun järjestäjälle / järj.seuran kilpailuyhdyshenkilölle (kilpailusivut)
- Valmentajalle 
- Kilpailuyhdyshenkilölle (veerakarki@gmail.com)
- Arvonnan jälkeen peruutettaessa on toimitettava lääkärintodistus, mikäli kilpailun järjestäjä sitä vaatii. Usein
terveydenhoitajan todistus riittää, sitä on kysyttävä kilpailun järjestäjältä. Muutoin seuralta laskutetaan 
luistelijan ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut (kts. kilpailujen kustannukset). Mikäli vaadittua todistusta ei 
ole toimitettu, seura laskuttaa poisjäännistä koituvat kustannukset luistelijalta. Viimehetken peruutukset ovat 
ymmärrettäviä vain sairaustapauksissa. 

  Kilpailujen kustannukset 
- Seura maksaa kisojen osallistumismaksut ja tuomarimaksut.
- Seura kustantaa kilpaileville yksinluistelijoille max 4-5 kotimaiset kutsu- ja/tai valintakilpailut kaudessa. 
Kotikilpailut ja ansaitut loppukilpailut kustantaa aina seura. Mikäli ilmoitettu luistelija jää pois kilpailuista ilman
peruuttamista tai ilman hyväksyttävää syytä, kilpailu otetaan mukaan lkm-laskentaan ja kulut laskutetaan 
luistelijalta. 
- kaikki ulkomaan kilpailut ovat aina omakustanteisia. 
- Omakustanteisissa kilpailuissa luistelijoilta veloitetaan järjestävän seuran veloittamat kulut eli 
ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut sekä luistelijan osuus valmentajan kuluista (matka- ja majoituskulut). 
Huom! Kaikista kilpailuista ei tule tuomarikuluja vaan osallistumismaksu on korkeampi esim. InterClub-kisat 
(kts.sääntökirja) 
- Jokainen kilpailija huolehtii omat matka- ja majoituskulut.
- seura maksaa valmentajan matka-, majoitus- ja ruokailukulut kuitteja vastaan 
- Valmentaja kulkee kisapaikalle sekä kisapaikan ja hotellin välillä ensimmäisenä ja viimeisenä vuorossa 
olevan luistelijan kyydissä (sovittava etukäteen) tai omalla autolla. Jos ko luistelija ei voi valmentajaa 
kuljettaa, on tuuraaja sovittava itse. Kilometrikorvaus (0,15€/km) maksetaan vain valmentajaa 
kuljettavalle/valmentajan autokunnalle. (Johtokunta 22.10.2018)
- Matka- ja kululaskut on esitettävä sen tilikauden aikana, jota kulu koskee. Matkalaskuun on liitettävä 
laskuttajan sotu Tulorekisteriin ilmoittamista varten. Tilikausi on kalenterivuosi. Matkalaskulomake löytyy 
nettisivuilta Yhteystiedot-lehdeltä.

Menestyksekästä kilpailukautta 2019-2020 !! 


