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KILPAILUVAHVISTUS  

TÄHTI- JA ALUESARJOJEN KUTSUKILPAILU 7.10.2020 MYLLYPURON JÄÄHALLILLA 

Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne osallistumisen 

kutsukilpailuun, joka pidetään Myllypuron Jäähallissa (os. Ratasmyllynkuja 1, 00900 Helsinki). 

 

Kilpailusarjat Minit, tytöt, 2011 sekä 2012 ja nuoremmat  

B-Silmut, tytöt ja pojat (samassa sarjassa)  

Aluesilmut, tytöt  

Aluedebytantit, tytöt 

Aluenoviisit, tytöt 

Aluejuniorit, tytöt 

Jään koko 28,5 m X 58 m 

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

käytetään laajennettua tähtiarviointia. 

 Verryttelyaika: Kunkin sarjan mukaan  

   

Alustava aikataulu Keskiviikko 7.10.2020 klo 14.45 - 18.30 

 Aluesilmut  14.45 – 15.10 

Minit 2012 ja nuoremmat 15.10 – 15.55 

Minit 2011  15.55 – 16.25 

Jäädytystauko  16.25 – 16.40 

B-Silmut (tytöt ja pojat samassa sarjassa) 

 ja Aluedebytantit 16.40 – 18.10 

Aluenoviisit ja Aluejuniorit 18.10 – 18.30 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan 5.10. arvonnan ja verryttelyryhmäjakojen yhteydessä.  

Noudatamme joustavaa aikataulua. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun 

muutoksiin. 

Arvonta  Luistelujärjestys arvotaan ja jako verryttelyryhmiin tehdään ma 5.10. järjestävän 

seuran toimesta ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla saman päivän aikana. 

Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut 

Ilmoittautumismaksu on 25 €/luistelija ja se laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä 

jälkikäteen. 

Peruutukset 5.10. klo 20.00 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää lääkärintodistus, jottei 

ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta.  

Musiikkilaite CD-soitin, ei RW-levyjä.  

MusiikkiCD luovutetaan kisajärjestäjälle hallille tultaessa. Varalevy tulee olla myös 

mukana ja se annetaan valmentajalle suorituksen ajaksi.  
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Korona-ohjeistus  

Pyrimme turvaamaan kilpailijoiden, huoltajien ja hallin muiden käyttäjien terveyden ja 

pidämme väkimäärän mahdollisimman pienenä kilpailun aikana. Seuraamme 

viranomaisten ohjeita ja toimimme niiden mukaan. Varaamme oikeuden muuttaa näitä 

ohjeita, aikatauluja tai mahdollisesti perua koko kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla 

koronatilanteen niin vaatiessa. 

Lähetämme tarkemman infon, mm sisääntulosta, koppijaoista yms. viimeistään 5.10. 

sekä julkaisemme infon kilpailun nettisivuilla. Osallistuva seura huolehtii ohjeet 

luistelijoille/perheille. 

Ohjeita pvm 30.9.2020: 

• Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä. Tämä koskee kaikkia jäähalliin 

saapuvia. 

• Kilpailija voi tulla paikalle aikaisintaan tunti ennen oman verryttelyryhmän 

alkamista. (kilpailijan hiukset ja meikit on laitettava ennen jäähallille 

saapumista). 

• Kasvosuojuksen käyttö pukukoppikäytävällä sekä pukuhuonetiloissa on 

pakollista. Huolehdittehan, että luistelijalla on riittävä määrä maskeja 

mukana. 

• Alkuverryttelyt suositellaan suoritettavan ulkona, jos sää suinkin sallii. 

Kilpailijat voivat myös verrytellä jääkaukalon reunoilla turvavälit huomioiden. 

• Paikalta tulee poistua oman suorituksen jälkeen mahdollisimman pikaisesti.  

• Yleisössä saa olla korkeintaan 2 kilpailijan huoltajaa. Oman lapsen suorituksen 

ja verryttelyryhmän voi seurata katsomossa. Turvavälejä tulee ehdottomasti 

noudattaa. Katsomossa on käytettävä maskia.  

• Jokaisen sarjan 3 parasta palkitaan. Lisäksi jaamme erikoismainintapalkintoja. 

Palkintojenjakoa ei suoriteta paikan päällä. Tulokset julkistetaan 

mahdollisimman nopeasti kilpailun nettisivuilla. Ilmoitamme palkintojen ja 

tulospapereiden toimitustavasta tarkemmin viimeistään paikan päällä.  

Kilpailusivut  Kilpailun tiedot ja tulokset julkaistaan:  

https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/tahtisarjojen-kutsukilpailu-7-10-2020-

myllypuro/ 

Järjestävä seura kuvaa tapahtumassa ja julkaisee kuvia luistelijoista some-kanavissa ja 

nettisivuillaan. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen sähköpostiin 

taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com mikäli ette halua jonkun kohdalla näin 

toimittavan.  

Tuomarit Elli Nevalainen, Ida Hellström, Victoria Lindgren  

Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo  

taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  

puh. 050 350 5144  

Tervetuloa kilpailemaan Myllypuroon! 

HELSINGIN TAITOLUISTELUAKATEMIA HTA RY 

JAKELU  ETK, TTK JA HTA sekä tuomarit   
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