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KILPAILUKUTSU 28.9.2020 

 
MINIEN 1. VALINTAKILPAILU (LOHKO 1) 6.11.2020  
 
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu Helsingin alueen Minien Lohko 1:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 
2020-2021 lunastaneita luistelijoita Minien 1. valintakilpailuun Kaarelan jäähallissa perjantaina 6.11.2020.    
 
 
Kilpailusarjat 
 

Minit pojat 
Minit tytöt 2012 ja nuoremmat 
Minit tytöt 2011 

 
Kilpailusäännöt                           
 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021. Arviointitapana käytetään 

laajennettua tähtiarviointia. 

Verryttelyaika: 4 minuuttia. 

 
Paikka ja alustava aikataulu 
 

Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki. 
https://kartta.helsinginseutu.fi/ 
 
Perjantai 6.11.2020 noin klo 15.00 - 18.00 
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Noudatamme joustavaa aikataulua. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Musiikki 
 

Pyydämme toimittamaan kilpailuun ilmoitettujen luistelijoiden musiikit tiedostoina mp3-
muodossa sähköpostitse osoitteeseen: yl.musiikit@helsingintaitoluisteluklubi.com  viimeistään 
28.10.2020 mennessä.  
 
Musiikkitiedostot tulee nimetä muotoon Sukunimi_Etunimi_sarja_seuran nimi.  
Kilpailijoilla tulee olla mukana kilpailussa musiikki myös CD-levyllä (tyyppiä CD-R; CD-RW tai 
DVD eivät kelpaa). 

 
Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu  
 

Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 23.10. klo 20 mennessä alla olevan linkin kautta: 
http://www.htk-yksinluistelu.com/lomake.html?id=42606  
 
Ilmoittautumismaksu on 25 euroa/luistelija ja se laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä 
jälkikäteen. 
 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy, että luistelijan nimi, kuvia kilpailusta 
ja kilpailutulokset julkaistaan kilpailuasiakirjoissa sekä Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n ja 
kilpailun kotisivuilla. 
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Peruutukset 
 
Kilpailuun osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja ennen arvontaa (30.10.2020). 
 
Arvonnan jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää lääkärintodistus, jotta 
ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. Kuitenkin mikäli luistelija sairastuu tai saa 
koronaoireita arvonnan jälkeen, voi kilpailuun osallistumisen peruuttaa myös ilman 
lääkärintodistusta, jolloin veloitetaan vain ilmoittautumismaksu. Mahdolliset lääkärintodistukset 
tulee toimittaa 6.11.2020 mennessä.  
 
Peruutukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: 
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com. 

 
Arvioijat 

Tuomariston kokoonpano Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
tuomariston muutoksiin. 

 
 

Kilpailuvahvistus, arvonta ja nettisivut 
 

Kilpailuvahvistus toimitetaan seuroille ja julkaistaan viimeistään 26.10.2020 kilpailun 

nettisivuilla: https://www.htk-yksinluistelu.com/40919 

 

Kilpailun informaatio löytyy kilpailuvahvistuksen julkaisemisen jälkeen ainoastaan kilpailun 
nettisivuilta.  
 
Luistelujärjestys arvotaan 30.10.2020 järjestävän seuran toimesta ja julkaistaan kilpailun 
nettisivuilla viimeistään samana iltana. Jako verryttelyryhmiin tapahtuu 4.11.2020. 
 

Muuta huomioitavaa 
 

Kaarelan jäähallilla on maksullinen pysäköinti ja paikkoja on rajoitetusti.  
 

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja määräyksiä. Näillä voi olla 

vaikutuksia kisajärjestelyihin. Päivitämme kilpailun nettisivuille koronaan liittyvät ohjeet 

kilpailuvahvistuksen jälkeen. 

 

 
Kilpailunjohtajat  

  
Elina Kumpulainen, puh. 044 552 2737, elina.kumpulainen@gmail.com 
 
Meri Hyrske-Fischer, puh. 040 595 9120, meri.hyrske-fischer@helsingintaitoluisteluklubi.com   

 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN MINIEN 1. VALINTAKILPAILUUN! 
 
 
Jakelu  

EsJT, EVT, HTK, HL 
Mette Vilos 
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