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KILPAILUKUTSU 13.10.2022 
 

 
B-SILMUJEN JA MINIEN KUTSUKILPAILU 28.10.2022  
 
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita 
luistelijoita yksinluistelun B-silmujen ja Minien kutsukilpailuun pe 28.10.2022 (Kaarelan jäähalli). Kutsutut seurat 
ovat: ETK, EVT, HL, HTK    
 
 
Paikka Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki.   
 
 
Aikataulu Perjantai 28.10.2022 klo 15:15 alkaen 

Kilpailuun on varattu jääaikaa klo 15:15-18.15.  
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua. 

 
 
Kilpailusarjat  

B-silmut  
Minit 2013 
Minit 2014 ja nuoremmat 
 
Tarvittaessa voidaan järjestää omat sarjat tytöille ja pojille tai yhdistää ikäsarjoja. 

 
Kilpailusäännöt                           

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023.  

Verryttelyaika: 4 minuuttia. 

. 
Arviointi  Arviointitapana käytetään laajennettua tähtiarviointia. 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 

 

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen 14.10.2022 klo 15:00 ja 
viimeistään 21.10.2022 klo 20.00.  
 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 23.10. klo 20.00 ja tällöin ilmoittautumismaksu 
on kaksinkertainen.  
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 
• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran edustaja kilpailupaikalla 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten  
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Järjestävä seuraa varaa oikeuden karsia luistelijoita, jos luistelijoita ilmoittautuu enemmän kuin 
kilpailuun mahtuu. Luistelijat tulee ilmoittaa Taikkarissa karsintajärjestyksessä. 
 
Kilpailijoiden lisäksi ilmoitetaan myös kilpailuun menevät valmentajat ja seuran edustajat tai 
toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että sarjaan vaadittavat 
elementtitestit ovat suoritettu/voimassa.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy, että luistelijan nimi, kuvia kilpailusta 
ja kilpailutulokset julkaistaan kilpailuasiakirjoissa sekä järjestävän seuran kotisivuilla ja some-
kanavissa. 
 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksu 
 

B-silmut:      ilmoittautumismaksu 25 euroa/luistelija 
Minit:            ilmoittautumismaksu 25 euroa/luistelija 

 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen 

 
Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 24.10.2022 mennessä.  

 
Tiedostot pyydämme nimeämään seuraavasti: SARJA_LUISTELIJA_SEURA.  
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (USB-tikku tai CD-levy tyyppiä CD-R) 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  
 

Arvonta  Luistelujärjestysarvonnan ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.  

 

 
Tulokset  

Tulokset julkaistaan heti tuloslaskennan valmistuttua. Tulokset julkaistaan myös kilpailun 

verkkosivuilla.  

 
Muuta huomioitavaa  

 

Kaarelan jäähallilla on maksullinen pysäköinti ja paikkoja on rajoitetusti.  

 

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla 

vaikutusta kisajärjestelyihin.  

 
 

Kilpailuvahvistus 
 

Kilpailuvahvistus toimitetaan seuroille ja julkaistaan viimeistään 24.10.2022 kilpailun 
verkkosivuilla. 
 

Kilpailun verkkosivut 
 

B-silmujen ja Minien kutsukilpailu 28.10.2022 | Helsingin Taitoluisteluklubin yksinluistelijat 
(htk-yksinluistelu.com) 
 
Kilpailun informaatio löytyy kilpailuvahvistuksen julkaisemisen jälkeen ainoastaan kilpailun 
verkkosivuilta.  
 

https://www.htk-yksinluistelu.com/43904
https://www.htk-yksinluistelu.com/43904
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Kilpailunjohtajat  

  
Pia Sippel, puh. 050-5398038, email: pia.sippel@gmail.com 
Mikko Myrskylä, puh. 044-3014659, email: mikko.myrskyla@helsinki.fi 

 
Jakelu  ETK, EVT, HL, HTK 

 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN KAARELAAN! 
 
 


