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KILPAILUKUTSU 

 
Hyvinkää Skate -seurakilpailu, 12.11.2022 

 
 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022–2023 
lunastaneita luistelijoita Hyvinkäälle seurakilpailuun. 
 
Paikka   Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 HYVINKÄÄ 
 
Sarjat  A-silmut  ISU arviointi 

  B-silmut  ISU arviointi 

  Tähtinoviisit  ISU arviointi 

  Tähtijuniorit  ISU arviointi 

  Tintit  Suorituksen arviointi 

  Minit  Laajennettu tähtiarviointi 

  Tähtisilmut  Laajennettu tähtiarviointi 

  Tähtidebytantit Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat, ei axel Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat, axel  Laajennettu tähtiarviointi 

 

Varaamme oikeuden jakaa sarjoja ikäryhmittäin. Mikäli poikia osallistuu 

sarjaan enemmän kuin kaksi luistelijaa, järjestetään heille oma sarja. 

 

Alustava aikataulu Alustava aikataulu ja osallistujaluettelo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

Kilpailua varten on varattu jääaikaa klo 8.30–21.30. 

 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 

2022–2023. Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat 

sairaanhoitajat tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 

 

Taitajat-sarjoissa ei saa hypätä kaksoishyppyjä ja Taitajat ei axel-sarjassa ei 

saa hypätä axelia. 

 

https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/
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Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa  

 

Ilmoittautuminen Kilpailuun ilmoittaudutaan Taikkari-seurapalvelun kautta (www.taikkari.fi) 

19.9-10.10.2022 välisenä aikana.  

   

  Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että 

luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa 

(ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset) sekä järjestävän seuran www-

sivulla. 

 

  Varaamme oikeuden seuran omien luistelijoiden osallistumiseen kilpailuun, 

jos luistelijoita ilmoittautuu enemmän kuin kilpailupäivään mahtuu. Ilmoita 

luistelijat Taikkarissa karsintajärjestyksessä. 

 

Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus lähetetään maanantaina 24.10.2022 ja se on nähtävillä 

myös seuran nettisivuilla. 

 

Ilmoittautumismaksut   

SARJA MAKSU 

Tintit 15 € 

Minit, Tähtisilmut, Tähtidebytantit ja 

Taitajat 

25 € 

A-silmut, B-silmut, Tähtinoviisit ja 

Tähtijuniorit 

40 € 

 

  Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 

jälkikäteen. 

 

Peruuttaminen Kaikki peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse; kisat.hytl@gmail.com 

 

  Osallistumismaksu palautetaan siinä tapauksessa, että peruutus on tehty 

viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailujärjestyksen arvontaa. 

Siinä tapauksessa, että peruutus tehdään myöhemmin, palautetaan 

osallistumismaksu sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan.   

 

Luistelijan vaihtaminen Luistelijan vaihtaminen toiseen saman sarjan luistelijaan onnistuu 2 vrk 

(2.11) ennen luistelujärjestyksen arvontaa. 

 

  Lisätiedot ja mahdolliset tarkennukset peruuttamisesta ja luistelijan 

vaihtamisesta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 

 

http://www.taikkari.fi/
mailto:kisat.hytl@gmail.com
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Musiikit  Kilpailumusiikit tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun (www.taikkari.fi) 

lauantaina 29.10 klo 20.00 mennessä. Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana 

kilpailuissa. 

 

Ohjelmalomake Ohjelmalomakkeet tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun (www.taikkari.fi) 

lauantaina 29.10 klo 20.00 mennessä.  

 

  Huomaattehan, että myös tähtinoviisit ja tähtijuniorit arvioidaan ISU-

arvioinnilla. 

 

Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan perjantaina 4.11.2022 koneellisesti. 

Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään lauantaina 

5.11.2022 klo 20. 

 

Kilpailun nettisivut https://www.hytl.fi/kilpailut/hyvinkaa-skate-12.11.2022  

 

Lisätietoja  Jenni Virtanen-Laine  Ilja Barinov 

  Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 

  kisat.hytl@gmail.com  kisat.hytl@gmail.com 

  puh. 050 5356048 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa Hyvinkäälle! 
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