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KILPAILUVAHVISTUS  

MINIEN KUTSUKILPAILU 2.2.2022 MYLLYPURON JÄÄHALLILLA 

Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne 

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

Kilpailusarjat Minit 2012, tytöt ja pojat 

Minit 2013, tytöt 

Minit 2014 ja nuoremmat, tytöt 

Jään koko 28,5 m X 58 m 

Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022. Arviointitapana 

käytetään laajennettua tähtiarviointia. 

 Verryttelyaika: 4 minuuttia   

Alustava aikataulu Keskiviikko 2.2.2022 välillä klo 15.30 – 18.15 (kilpailujärjestys alla) 

 Minit 2014 ja nuoremmat n. 15.30 – 16.00 

Minit 2013   n. 16.00 – 16.45 

Jäädytystauko  n. 16.45 – 17.05 

Minit 2012  n. 17.05 – 18.15  

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan verryttelyryhmäjakojen 31.1. yhteydessä.  

Noudatamme joustavaa aikataulua. Luistelijoita pyydetään olemaan ajoissa 

paikalla. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin. 

Arvonta ja verryttelyryhmät 

 Luistelujärjestys arvotaan pe 28.1.2022 järjestävän seuran toimesta ja 

julkaistaan kilpailun nettisivuilla saman päivän aikana. 

Jako verryttelyryhmiin tehdään ma 31.1. ja tulos julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla saman päivän aikana. 

Peruutukset 28.1.2022 klo 12.00 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää 

lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. 

Koronasyistä johtuvat peruutukset tämänkin jälkeen maksutta.   

Peruutukset on ilmoitettava sähköpostiin 

taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com sekä lisäksi tehtävä Taikkariin.  

Kisapäivänä peruutukset What´s apilla nroon 050 350 5144 /Sirkka  

Musiikit ja varamusiikit Musiikit on ladattu Taikkarista.   

Musiikista on oltava vara CD mukana kilpailupaikalla (ei RW) joko 

valmentajalla tai luistelijalla – sitä ei luovuteta vastaanottoon.   
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Kilpailusivut  Kilpailun tiedot päivitetään ja tulokset julkaistaan netissä: 

https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/tahtisarjojen-kutsukilpailu-2-2-

2022-myllypuro/  

Palkintojenjako  

Kaikki osallistujat palkitaan osallistumispalkinnolla heti oman suorituksen 

jälkeen. Top 3 palkitaan pokaalilla, jotka toimitetaan jälkikäteen seuroille.  

Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja tähtilomakkeet toimitetaan 

seuroille sähköpostitse.  

Muuta huomioitavaa   

Ilmoitamme tarvittavat ajankohtaiset korona-ohjeet arvonnan 29.1. tai 

verkkaryhmäjakojen 31.1. yhteydessä.   

Ohjeita pvm 25.1.2022: 

• Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä. Tämä koskee kaikkia 

jäähalliin saapuvia. 

• Kilpailija voi tulla paikalle aikaisintaan tunti ennen oman 

verryttelyryhmän alkamista. 

• Alkuverryttelyitä varten on varattu Myllypuron jäähallin peilisali. 

Kilpailijat voivat myös verrytellä jääkaukalon reunoilla turvavälit 

huomioiden.  

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. 

Tuomarit Ida Hellström (YT/T1), Ida Kivisilta (T2) ja Julianne Vilos (T3) 

 

Kilpailunjohtaja Anna Larmo ja Sirkka Kiilamo  

taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  

Anna puh. 050 337 6227, Sirkka puh 050 350 5144 

Tervetuloa kilpailemaan Myllypuroon! 

HELSINGIN TAITOLUISTELUAKATEMIA HTA RY 

JAKELU  ETK, HL, HTA, HTK  

tuomarit  
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