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   KILPAILUVAHVISTUS 24.11.2021 
 
AKATEMIA CUP 2021 - ISU-ARVIOINNIN SARJOJEN KUTSUKILPAILU   
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne alla mainittujen 
sarjojen kilpailuun 
 
Paikka Pirkkolan Jäähalli 1, Plotinrinne 8, Helsinki  
   
https://www.google.com/maps/place/Pirkkolan+j%C3%A4%C3%A4halli/@60.2321343,24.9140858,15z/data
=!4m5!3m4!1s0x0:0xe66e4205243b3323!8m2!3d60.2321938!4d24.9144618 
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys  
 
 La 11.12.2021 klo 9.30 – 21.15 
 Su 12.12.2021 klo 9.00 – 13.00 
 
 Alustava aikataulu liitteenä (Competition Schedule 24.11.2021). Lauantain aloitus on 

välillä klo 9.30 – 10.00. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailusarjat  
 A-Silmut, tytöt 
 Noviisit, tytöt ja pojat 
 Debytantit, tytöt 
 Juniorit, tytöt, (Lo) 
 SM-Noviisit, Nuoremmat, tytöt (Vo) 
 SM-Noviisit, Vanhemmat, tytöt (Vo) 
 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.  
 
Kentän koko 30x60 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat TC Mia Laakso, TS Ida Huttunen ja Isabella Vilos, RO/DO Christina Holm, Hanna Korhonen, 

Julianne Vilos. Tuomarit Mirja Jääskeläinen, Maria Ojander, Rosa Kivilaakso, Ida Huttunen, 
Hanna Korhonen, Elli-Noora Nevalainen ja Salla Oksanen. Tarkempi sarjakohtainen paneeli 
julkaistaan myöhemmin kilpailun nettisivuilla ja Tulostaulukossa.  

 
Osallistujat  

Osallistujalista on liitteenä. 
 
 

Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja  Maksu 

YL A-Silmut 40 e 

YL Debytantit, Noviisit SM-Noviisit, Juniorit 45 e 

 
Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.  
 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Pirkkolan+j%C3%A4%C3%A4halli/@60.2321343,24.9140858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe66e4205243b3323!8m2!3d60.2321938!4d24.9144618
https://www.google.com/maps/place/Pirkkolan+j%C3%A4%C3%A4halli/@60.2321343,24.9140858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe66e4205243b3323!8m2!3d60.2321938!4d24.9144618
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Osallistumisen peruuttaminen  
 

Sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. Lisätietoja alla. 
 
Peruutukset on aina ilmoitettava järjestäjälle sähköpostiin 
taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com sekä lisäksi peruutus on tehtävä Taikkariin. 
 
Ks. Liiton nettisivuilta Taikkarin ohjeet ja aikajana, miten toimitaan peruutuksissa ja 
esim. A-Silmujen ja Noviisien SB-pisteiden kanssa 
https://www.stll.fi/seurat/edut/taikkari/yksinluistelua-koskevat-ohjeet/  
 
Peruutustapauksissa osallistuva seura voi ilmoittaa tilalle korvaavan luistelijan 
karsituista luistelijoistaan samaan sarjaan. Myös tästä tulee tehdä ilmoitus 
kilpailunjärjestäjälle sähköpostiin.  
 
Mikäli seuralla ei ole ilmoittaa korvaavaa luistelijaa, järjestäjä tarjoaa paikkaa muun 
seuran luistelijalle HTAn ylläpitämässä karsintajärjestyksessä.  
 
Deadline näille muutoksille (peruutus-> korvaava luistelija tilalle) on 7.12.2021 klo 13.00, 
ennen samana päivänä tehtävää arvontaa.  
 
HUOM! Kisapäivinä mahdolliset peruutukset What’s Apilla nroon 050 350 5144/Sirkka 
Kiilamo  
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) su 
28.11.2021 klo 20.00 mennessä. 

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

su 28.11.2021 klo 20.00 mennessä. 
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.  
 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään musiikkitiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio 
luovutetaan ilmoittautumisen yhteydessä infopisteeseen.  
 

 
Arvonta  

 Paikka Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

 ti 7.12.2021 

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla saman päivän aikana. 
 
Verryttelyryhmät jaetaan to 9.12. illalla ja julkaistaan kilpailun nettisivulla mahdollisimman pian.  
 

Kilpailun nettisivut   
 
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/kilpailut/akatemia-cup-2021/ 
 
Linkki tulossivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla viikolla 49.  

 
 

mailto:taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com
https://www.stll.fi/seurat/edut/taikkari/yksinluistelua-koskevat-ohjeet/
http://www.taikkari.fi/
http://www.taikkari.fi/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/kilpailut/akatemia-cup-2021/
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Jäähalliin saapuminen  
 

Luistelijat, valmentajat, tuomarit tulevat sisään ovesta 2. Ovet avataan lauantaina klo 
8.30 ja sunnuntaina klo 8.00. 
 
Yleisö pääsee sisään ovesta 1 (ylätasanne).  Yleisölle ovet avataan puoli tuntia ennen 
kilpailun alkua.  
 
Ks. toimintaohje sekä aluekartta (liitteet) 
 

 
 

 
 
Lämmittelytilat Jäähallin 2. kerroksessa on lämmittelytilat. Säiden salliessa myös ulkona voi verrytellä.  
 
Ruokailu Ruokailu järjestetään arvioijille. Valmentajille on tarjolla kahvi/teepiste jään laidalla.  
 
 
Palkintojenjako Kunkin sarjan Top 3 -palkitaan aulatiloissa tai jääkaukalon reunalla. Tilat ovat rajalliset, joten 

palkintojenjaossa voivat olla paikalla ainoastaan palkittava ja valmentaja.   
 
 
Muuta huomioitavaa 

 
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Niillä voi olla vaikutuksia kilpailun 
järjestämiseen. Ohjeistukset lähetetään seuroille ja päivitetään kilpailun nettisivuille 
kisaa edeltävällä viikolla.  
  
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset 
jne) ja järjestävän seuran www‐sivulla. 
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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. 
 
Pyrimme streamaamaan kilpailun HTAn Solid Sport -kanavalla. Lisätietoja myöhemmin.   
 
Pysäköinti on maksuton. Liikuntapuistossa on myös muuta toimintaa, jolloin parkkipaikkoja 
saattaa olla rajoitetusti. (ks aluekartta). Kartan nro 4 kohdalla on kääntöpaikka, johon luistelijan 
voi jättää. Parkkipaikkoja löytyy uimahallin puolelta ja pääsisäänkäynnin puolelta alaparkista.  
 
Pirkkolan Uimahallin kahvio palvelee: https://janinsportcafe.fi/pirkkola/ 

 
 
 
Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo   
 Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry    
 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com     
 puh. 050 350 5144     
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN PIRKKOLAN JÄÄHALLILLE   
 
 
Jakelu ESJT, ETK, HL, HTA, HTK, KATA, KELS, KOTA, ML, MTK, RAUTL, TL, TTK, VARALA, VTL 
 

Arvioijat 
 
 
Liitteet Osallistujat 
 Competition Schedule / pvm 24.11.2021 (alustava) 
 Toimintaohje jäähallilla 
 Pirkkolan jäähallin aluekartta (kuva) 
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