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   KILPAILUKUTSU  17.9.2021 
 
SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 1. LOHKOKILPAILU (LOHKO 1)  
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 
lunastaneita yksinluistelun SM-Noviiseja ja Debytantteja (tytöt ja pojat) 1. lohkokilpailuun (lohko 1).  
 
 
Paikka Oulunkylän Jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki 
 

Oulunkylän jäähalli / Harjoitusjäähalli | Palvelukartta (hel.fi)  
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys  
 
 Päivä ja kellonaika Sarja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
 
Kilpailusarjat sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

Debytantit, tytöt, synt. 1.7.2007 tai myöh.  3 min +-10 s / 1,3 

Debytantit, pojat, synt. 1.7.2007 tai myöh.  3 min +-10 s / 1,3 

SM-Noviisit, tytöt, synt. 1.7.2005 tai myöh. 2 min 20 s +-10 s / 0,7 3 min +-10 s / 1,4 

SM-Noviisit, pojat, synt 1.7.2005 tai myöh. 2 min 20 s +-10 s / 0,8 3 min +-10 s / 1,6 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Kentän koko 58x28 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat STLL nimeää kilpailun arvioijat ja ne ilmoitetaan vahvistuksessa.  
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi)  pe 17.9.2021 klo 9.00 alkaen ja 
ke 29.9.2021 klo 20.00 mennessä. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -
kohtaan seuraavat tiedot: Sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä 
seuranne laskutustiedot ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.  
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura, kilpailijoiden etu- ja sukunimi, kilpailusarja, syntymäaika, seuran edustaja 
kilpailupaikalla 

 

La 16.10.2021 klo 10.00 – 14.30 Debytantit, tytöt  

La 16.10.2021 klo 14.30 – 15.00 Debytantit, pojat 

La 16.10.2021 klo 15.00 - 15.30 SM-Noviisit, pojat, LO 

La 16.10.2021 klo 15.30 – 20.00 SM-Noviisit, tytöt, LO 

Su 17.10.2021 Klo 9.30 – 10.00 SM-Noviisit, pojat, VO 

Su 17.10.2021 klo 10.00 – 15.00 SM-Noviisit, tytöt, VO 

https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/40256
http://www.taikkari.fi/
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Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat 
elementtitestit on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä 
valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään su 3.10.2021 klo 20.00 ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 

YL Debytantit, tytöt ja pojat  35 e 

YL SM-Noviisit, tytöt ja pojat 65 e 

 
Järjestävä seura laskuttaa osallistumismaksun välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä 
ja ilmoittautumismaksut tulee olla maksettuna ennen kilpailua 13.10.2021 mennessä.  
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. Merkitkää ilmoittautumisen 
yhteydessä Taikkariin (www.taikkari.fi) Lisätietoja -kohtaan seuranne laskutustiedot.  
 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) 
poikkeuksellisesti jo to 7.10.2021 klo 20.00 mennessä. 

 
Musiikki  
 Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 

poikkeuksellisesti jo to 7.10.2021 klo 20.00 mennessä. 
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.  
 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio 
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä (viim. 29.9.) liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella sähköpostiin 
taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  

 
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023.  

 
Kilpailuvahvistus 

Lähetetään viikolla 40 sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-
2021/  
 

 
  

http://www.taikkari.fi/
http://www.taikkari.fi/
http://www.taikkari.fi/
mailto:taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-2021/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-2021/
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Arvonta  

 Paikka Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

  
ke 13.10.2021 klo 
18.00 mennessä  

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

Ruokailu Ruokailu järjestetään jäähallilla arvioijille.   
 
Muuta huomioitavaa 

 
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun 
järjestämiseen. Ajankohtainen korona-ohjeistus julkaistaan myöhemmin kilpailun 
nettisivuilla. 
  
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset 
jne) ja järjestävän seuran www‐sivulla. 
 
Järjestävä seura kuvaa tapahtumaa ja julkaisee kuvia luistelijoista sosiaalisen median 
kanavissa (Instagram ja Facebook). Mikäli et halua yksittäisen luistelijan/henkilön kohdalla 
näin toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen kilpailunjohtajalle. 
 
Oulunkylän jäähallin edustalla on maksuttomat parkkipaikat. Liikuntapuistossa on myös muuta 
toimintaa, jolloin parkkipaikkoja saattaa olla rajoitetusti. 
 

Kilpailun nettisivut   
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/ linkki etusivulta TAI 
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-
2021/  

 
Hotelli 

Helsingissä on laaja hotellitarjonta. Ehdotamme esim. Sokos Hotelleja, Pasilassa sijaitseva 
Hotelli Tripla tai kylpylähotelli Flamingo. Sokos Hotellien verkkosivujen kautta saa alennuksen 
päivän hinnasta (25%) kirjautumalla Omistaja-tilille (S-kortti). 
https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/original-sokos-hotel-tripla  
https://www.sokoshotels.fi/fi/vantaa/sokos-hotel-flamingo  

 
 
Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo   
 Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry    
 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com     
 puh. 050 350 5144     
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN OULUNKYLÄN JÄÄHALLILLE  
 
 
Jakelu SM-Noviisit, Debytantit, Lohko 1: ESJT, ETK, HTA, HTK, ICETEAM, KATA, KELS, KTK, LT, 

MTK, NTL, OLK, ROITA, TAIKA, TTK, VTL  
 Debytanttipojat seuroissa: ESJT, HTK, RAUTL   
 SM-Noviisipojat seuroissa: HTK, KELS, KK, LRTL, PTL 
 STLL: Anne Fagerström ja Minna Fernelius  

Arvioijat 
 
Liitteet YL testi-ilmoittautumislomake   

https://www.taitoluisteluakatemia.fi/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-2021/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/sm-noviisit-ja-debytantit-1-lk-lohko-1-16-17-10-2021/
https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/original-sokos-hotel-tripla
https://www.sokoshotels.fi/fi/vantaa/sokos-hotel-flamingo
mailto:taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com

