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  KILPAILUKUTSU  27.12.2021 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN B-SILMUCUP, 2. VALINTAKILPAILU  
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-
2022 lunastaneita pääkaupunkiseudun yksinluistelun B-Silmuja B-Silmucupin 2. valintakilpailuun.   
 
Paikka        Vuosaaren jäähalli (Aimo Mäkinen Areena), Pallokuja 6, 00980 Helsinki (kaukalo 2) 
https://www.google.com/maps/place/Pallokuja+6,+00980+Helsinki/@60.214136,25.1541871,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x46920f0c5f45a399:0xe601a33670f3d3ba!8m2!3d60.214136!4d25.1563758 
  
Jään koko 58x28 
 
Aika ja alustava aikataulu 
 
 Lauantai 29.1.2022 välillä klo 9.00 – 14.45  
  

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin.  
 
Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita olemaan ajoissa paikalla. 

 
Kilpailusarja sarja VO/ kerroin 

B-Silmut, tytöt ja pojat 2 min 30 s +-10 s / 1,0 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.  
 Verryttelyaika on 4 minuuttia. 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. Kilpailu on paperikisa. 
 
Arvioijat Kilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) ke 29.12. – su 16.1.2022 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, sähköpostiosoite vahvistusta varten, 
sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten. 
 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassi on voimassa. Seura 
vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on 
toimihenkilöpassi voimassa. 

 
Kilpailuvahvistus 

Toimitetaan viikolla 3 ja lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun 
sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan myös kilpailun nettisivuilla.  

 
Ilmoittautumismaksu 
 

Ilmoittautumismaksu on 40 €/luistelija ja se veloitetaan tuomarilaskutuksen yhteydessä.  
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

https://www.google.com/maps/place/Pallokuja+6,+00980+Helsinki/@60.214136,25.1541871,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0c5f45a399:0xe601a33670f3d3ba!8m2!3d60.214136!4d25.1563758
https://www.google.com/maps/place/Pallokuja+6,+00980+Helsinki/@60.214136,25.1541871,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0c5f45a399:0xe601a33670f3d3ba!8m2!3d60.214136!4d25.1563758
http://www.taikkari.fi/
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Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) su 
16.1.2022 klo 20.00 mennessä. 

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

su 16.1.2022 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. 
 

Peruutukset 

Ke 26.1.2022 klo 12.00 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää lääkärintodistus, jottei 
ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. 

 
Arvonta ja verryttelyryhmäjaot   

 Paikka Aika 

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) 

  ke 26.1.2022  

 
Arvonnan tulos julkaistaan kilpailusivuilla saman päivän aikana sekä lähetetään seuralle 
sähköpostite. Jako verryttelyryhmiin tehdään viimeistään pe 28.1. aamupäivällä.  

 
Ruokailu  Arvioijille on kevyt tarjoilu hallilla. 
 
Muuta huomioitavaa 

 
Ajankohtainen korona-ohjeistus julkaistaan kilpailuvahvistuksen liitteenä ja kilpailun 
nettisivuilla. Järjestäjä varaa mahdollisuuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla.  
 
Top 3 palkitaan/sarja.  
  
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset 
jne) ja järjestävien seurojen www‐sivulla. 
 
Järjestävät seurat kuvaavat tapahtumaa ja julkaisevat kuvia luistelijoista sosiaalisen median 
kanavissa (Instagram ja Facebook). Mikäli et halua yksittäisen luistelijan/henkilön kohdalla 
näin toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen kilpailunjohtajalle. 

 
Kilpailun nettisivut   

https://www.taitoluisteluakatemia.fi/kilpailut/b-silmucup-2-valintakilpailu/  
 
Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo   
 Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry    
 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  
 puh. 050 350 5144     
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN VUOSAAREN JÄÄHALLILLE  
 
Jakelu ESJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KATA, MTK, TTK 

 
Arvioijat, Seppo Fagerlund   
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