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KILPAILUKUTSU 

Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin 

lunastaneita luistelijoita Minien syksyn kutsu-/valintakilpailuun sekä Tinttien, Tähtisilmujen, 

Tähtidebytanttien ja Tähtinoviisien kutsukilpailuun. Kutsuttavat seurat ovat ETK ja MTK. 

Aika, paikka ja alustava aikataulu  

Keskiviikko 2.11.2022 välillä klo 14.00 – 18.30 Myllypuron Jäähalli (os. 

Ratasmyllynkuja 1, 00900 Helsinki) 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa 

oikeuden aikataulun muutoksiin tai kilpailun peruuttamiseen tarvittaessa. 

Kilpailusarjat ja arviointi  

 Minit 2013, tytöt (Laajennettu tähtiarviointi) 

 Minit 2014 ja nuoremmat, tytöt (Laajennettu tähtiarviointi) 

 Tähtisilmut, Tähtidebytantit, Tähtinoviisit (Laajennettu tähtiarviointi) 

 Tintit (Suorituksen arviointi) 

Minien kutsukilpailu on PK-seudun Minit Cupin syksyn valintakilpailu ja tämän 

sekä kevään valintakilpailun tulosten perusteella luistelijat voivat tavoitella 

paikkaa kevään finaaleissa. Tiedot Minien finaalipaikkojen jaosta löytyvät 

netistä https://pkstaitoluistelu.sporttisaitti.com/kilpailut. Sivuille päivitetään 

kunkin kilpailun jälkeen Minien valintakisoissa jaetut finaalipaikat.  

HTA varaa oikeuden muutoksiin. 

Jään koko 28,5 m X 58 m 

Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022-2023.  

Verryttelyaika: Tinteillä, Mineillä ja Tähtisilmuilla 4 minuuttia. 

Tähtidebytanteilla ja Tähtinoviiseilla 5 minuuttia. 

Ilmoittautuminen ja kilpailuvahvistus 

 Ilmoittautumiset Taikkarin kautta (www.taikkari.fi). Ilmoittautuminen on auki 

10.10. – 19.10.2022 klo 20.00 saakka.  

 Pyydämme ilmoittamaan luistelijat karsintajärjestyksessä sarjoissa Tintit, 

Tähtisilmut, Tähtidebytantit ja Tähtinoviisit. Mineillä ei ole karsintaa.   

Järjestäjä varaa omille luistelijoilleen osallistumisoikeuden.  

Kilpailuvahvistus ja alustava aikataulu sarjoittain toimitetaan viimeistään pe 

21.10.2022. 

Musiikit ja varamusiikit Ajan tasaiset musiikit tulee olla Taikkarissa pe 28.10.2022 klo 20.00 

mennessä.  

Musiikista on oltava jään reunalla mukana varaCD (ei RW) joko valmentajalla 

tai luistelijalla – sitä ei luovuteta vastaanottoon.  

https://pkstaitoluistelu.sporttisaitti.com/kilpailut
http://www.taikkari.fi/
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Arvonta ja verryttelyryhmät 

 Luistelujärjestys arvotaan pe 28.10.2022 järjestävän seuran toimesta ja 

julkaistaan kilpailun nettisivuilla saman päivän aikana. 

Jako verryttelyryhmiin tehdään ma 31.10. ja tulos julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla saman päivän aikana. 

Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut 

Ilmoittautumismaksu on Tinteillä 15 €/luistelija ja muilla sarjoilla 25 €/luistelija 

ja se laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä jälkikäteen. 

Peruutukset Luistelijan voi korvata toisella luistelijalla samassa sarjassa ennen arvontaa eli 

pe 28.10.2022 klo 12.00 mennessä. 

28.10.2022 klo 12.00 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää 

lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta.  

Kilpailusivut  Kilpailun tiedot päivitetään ja tulokset julkaistaan netissä:  

 https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-1-valintakilpailu-ja-

tinttien-seka-tahtisarjalaisten-kutsukilpailu-2-11-2022-myllypuro/  

Muuta huomioitavaa  

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 Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa  

 

Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo  

taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  

puh. 050 350 5144  

 

Tervetuloa kilpailemaan Myllypuroon! 

HELSINGIN TAITOLUISTELUAKATEMIA HTA RY 

 

JAKELU  ETK, HTA, MTK   

tuomarit  

https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-1-valintakilpailu-ja-tinttien-seka-tahtisarjalaisten-kutsukilpailu-2-11-2022-myllypuro/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-1-valintakilpailu-ja-tinttien-seka-tahtisarjalaisten-kutsukilpailu-2-11-2022-myllypuro/
mailto:taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com

