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KILPAILUVAHVISTUS 24.10.2022 
 

 
B-SILMUJEN JA MINIEN KUTSUKILPAILU 28.10.2022  
 

Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
yksinluistelun B-silmujen ja Minien kutsukilpailuun pe 28.10.2022 Kaarelan jäähalliiin.   

 
 
Aika ja Paikka Perjantai 28.10.2022 klo 15:15 alkaen 

Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki.   
 
Alustava aikataulu ja Kilpailusarjat  

 
Kellonaika  Sarja  
klo 15:15  Minit 2014 ja nuoremmat 
klo 15:50   Minit 2013 
klo 16:45  B-silmut pojat ja tytöt 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Lopullinen aikataulu julkaistaa kilpailun 
nettivisuilla. Noudatamme joustavaa aikataulua ja pyydämme luistelijoita saapumaan ajoissa 
paikalle.  

 
Kilpailusäännöt                           

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023.  
 
. 

Arviointi  Arviointitapana käytetään laajennettua tähtiarviointia. 
 
Arvioijat Leena Laaksonen ylituomari  

Ida Hellström 
Ria Lindgren 

 
Osallistujat  

Osallistujalista liitteenä.  
 

Osallistumisen peruuttaminen  
 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mahdolliset peruutukset 
tulee ilmoittaa pia.sippel@gmail.com ja merkitä lisäksi Taikkariin. 
 
Peruutettua osallistumista ei voi korvata toisella luistelijalla.  

 
Luistelujärjestys  

Luistelujärjestus arvotaan tiistaina 25.10.2022 klo 15:00 ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla 
samana päivänä.  
Verryttelyryhmät vahvistetaan ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla viimeistään torstaina 
27.10.2022 klo 15:00.  

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

 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen 

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä toimittaneet, 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.  
 

Toimihenkilöt  
Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran edustaja(t)) 
Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 
 

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.  
 
Kisatoimisto avautuu klo 14:00. Verryttelytiloina toimii jäähallin yläkerran sali sekä ulkoalueet.  
 
Arvioitsijoille on tarjolla pientä syötävää ja lämmintä juotavaa taukotilassa. Valmentajille emme 
pysty tilan puutteen vuoksi järjestämään omaa taukotilaa tarjoiluineen, mutta jäähallin puolelta 
löytyy kahvia ja teetä. Hallissa on lisäksi yksityinen kahvio ja lähistöllä ruokakauppoja. 
 

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.  
 

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, Arvioijat 
 
 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN KAARELAAN! 
 
 

Liitteet:   Osallistujat 


