
KILPAILUVAHVISTUS   21.11.2019 
 
 
 
SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 2. LOHKOKILPAILU 
 
 

 
 
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun 
debytanttien ja SM-noviisien (Lohko 1) toiseen lohkokilpailuun. 
 
 
Paikka Oulunkylän jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki. 
 https://goo.gl/maps/eJ1jsjx1JaqPvmBV9 
 
Aika ja aikataulu  
 Päivä ja kellonaika Sarja 

30.11. klo 9:30-12:35 Debytantit VO 

30.11. klo 13:20-16:30 SM-noviisit LO 

1.12. klo 10.30-13:00 SM-noviisit VO 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 
Arviointi Käytössä on ISU -arviointi. 
 
Arvioijat (STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat). Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut  

Sarja Maksu 

Debytantit 35 euroa 

SM-noviisit 65 euroa 

 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan järjestävän seuran toimesta vahvistuksen jälkeen. 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava 
viimeistään  24.11.2019 klo 20.00 mennessä kutsussa olevalla liitteellä sähköpostitse 
osoitteeseen: yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com . Lomakkeeseen myös täyttäjän 
nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Mikäli ette ole vielä lähettäneet: pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä  

mp3-tiedostona 24.11.2019 klo 20.00 mennessä osoitteeseen: 
yl.musiikit@helsingintaitoluisteluklubi.com . Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain 
kootusti. Kilpailupaikalle mukaan ohjelmamusiikki myös CD-levyllä (ei RW). Musiikista on 
oltava mukana kisapaikalla myös varakopio. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

Elementtitestit Testiin ilmoitettujen luistelijoiden testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin 
yhteydessä ja ne palautetaan luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa 
testipassit voidaan myös postittaa, tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi 
osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä varustettu palautuskuori. 

Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Oulunkylän jäähallin 
aula 

27.11.2019 klo 
16:00 
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Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla samana päivänä. 
Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 29.11.2019 klo 13.00 mennessä, jonka jälkeen niitä 
ei saa enää muuttaa. 

 
Tulossivut https://www.htk-yksinluistelu.com/38598 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 08:30 ja sunnuntaina 09:30. Sisäänkäynti on jäähallin 
pääovesta. Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailutoimistossa ja jättävät 
akkreditoinnin yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn sekä testipassinsa, mikäli ovat 
ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa elementtitestejä. 

 
Pysäköinti Pysäköinti tapahtuu jäähallin edustalla olevalla pysäköintialueella.  

Pysäköinti on maksuton pysäköintikiekolla ja pysäköintiin tilaa on runsaasti.  
 
Lämmittelytilat Jäähallia vastapäätä olevassa rakennuksessa. Paikan päällä on opasteet peilisaliin. 
 
Palkintojenjako Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen jäähallin 

aulassa. 
  
Ruokailu Paikan päällä on buffa, mutta ruoka-annoksia saa jäähallin läheisyydessä olevista paikoista. 

Alle 500m; Neste, Subway,, Hesburger ja K-market, jossa tarjolla myös lämmintä ruokaa 
Ruokailujärjestelyt arvioijille järjestetään jäähallilla heille varatussa tilassa ja valmentajille on 
purtavaa tarjolla buffassa. 

 
Muuta huomioitavaa 

Tulossivujen linkki saattaa muuttua kilpailun alkaessa. HTK ei lähetä erillisiä sähköposteja 
kilpailuun liittyvistä muutoksista, vaan ne päivitetään suoraan kilpailun nettisivuille 
kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen. 

 
Kilpailun nettisivut 

https://www.htk-yksinluistelu.com/38598 
 

Kilpailun johtajat  
Ulla Liukkonen, ullaliukkonen@hotmail.com, 0405078475 
Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com, 0505320163 
 

Kilpailutoimisto 
 Katariina Prihti, yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com   
 
Jakelu Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 

Arvioijat 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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