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SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN LOHKOKILPAILU 
 
 

 
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita 
yksinluistelun SM-noviiseja ja debytantteja (Lohko 1) toiseen lohkokilpailuun. 
 
Paikka Oulunkylän jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki.  

https://goo.gl/maps/eJ1jsjx1JaqPvmBV9  
 
Aika ja alustava aikataulu 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

21.11. klo 9:30-13:00 Debytantit, tytöt VO 

21.11. klo 13:30-17:30 SM-noviisit, tytöt LO 

22.11. klo 10:00-14:30 SM-noviisit , tytöt VO 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat   Sarja   LO kesto/kerroin   VO kesto/kerroin 

SM-noviisit, tytöt 2:20 ± 0:10 / 0,7 3:00 ± 0:10 / 1,4 

Debytantiti, tytöt  3:00 ± 0:10 / 1,3 

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät 
lyhytohjelmasta kaikki luistelijat. 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Kentän koko 58 x 28 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä alla olevan linkin kautta viimeistään 6.11.2020 klo 20.00 
mennessä. Linkki ilmoittautumiseen: 

http://www.htk-yksinluistelu.com/lomake.html?id=42968 

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran edustaja kilpailupaikalla 

• tieto testiin osallistumisesta 

• sportti-ID 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten. 

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat 
elementtitesti on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä 
valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.  

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 11.11.2020 klo 20.00 mennessä 
ja tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 
 
 
 

https://goo.gl/maps/eJ1jsjx1JaqPvmBV9
http://www.htk-yksinluistelu.com/lomake.html?id=42968


 
 
Ilmoittautumismaksut 

 Sarja Maksu 

SM-noviisit 65 eur 

Debytantit 35 eur 

 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. 
(Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.) 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelmalomakkeet lähetetään 13.11.2020 klo 20.00 
mennessä liitteenä olevalla lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: 
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com .Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

 
Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 13.11.2020 klo 20.00 

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

 
Elementtitestit Huolehdittehan myös Hoikassa elementtitestitasoon ilmoittautumiset ennen kilpailua. 

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella ja lähetetään osoitteeseen: 
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com. Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä 

kyseiseen testitasoon. Huomatkaa elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä 
luistelija myös kaudelle 2021-2022. 
 

Arvonta  
 Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan vahvistuksessa. 

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 

Ruokailu Kilpailuissa ei ole ruoka- tai muuta tarjoilua. Jäähallin lähistöltä löytyy mm K-market, Subway, 
Hesburger, Neste. 

 
 

Muuta huomioitavaa 
Oulunkylässä on runsaasti pysäköintitilaa pysäköintikiekolla. 
Koronaan liittyvä ohjeistus toiminnoista kilpailupaikalla liitetään kilpailuvahvistukseen ja sitä 
päivitetään kilpailun sivustolla vahvistuksen jälkeen. Kilpailussa ei järjestetä erillistä 
palkintojenjakoa. 

 
Kilpailun nettisivut 

https://www.htk-yksinluistelu.com/41037 
 

Kilpailun johtajat  
Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com, 0505320163 
Katariina Prihti, yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com   
 

Jakelu ESJT, ETK, HTA, HTK, HYTL, ICETEAM, KELS, KKJT, KTK, LT, MTK, NTL, OLK, 
ROITA, TAIKA, TTK, VTL  

 STLL Anne Fagerström  
 
Liitteet YL testi-ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma –lomake 
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