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 KILPAILUKUTSU 
 
 
 

 
 

HYVINKÄÄ TROPHY 29. – 30.1.2022 
 
 
Hyvinkään taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021 – 2022 
lunastaneita yksinluistelun kutsukilpailuun 29. – 30.1.2022. 
 
 
Paikka Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 Hyvinkää.  

Google Maps karttalinkki 
 
 
Sarjat Tintit   Suorituksen arviointi 
 Minit   Laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat ei-Axel 2010 ja nuor. Laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat ei-Axel 2009 ja vanh. Laajennettu tähtiarviointi 
 Taitajat Axel   Laajennettu tähtiarviointi 
 Silmut B   Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluedebytantit  Laajennettu tähtiarviointi 
 Aluenoviisit  ISU-arviointi 
 Aluejuniorit  ISU-arviointi 
 Silmu A   ISU-arviointi 
 Noviisit   ISU-arviointi 
 Juniorit (vapaaohjelma) ISU-arviointi 
  
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa 
oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Sarja järjestetään, jos sarjaan on 
ilmoittautunut vähintään kolme luistelijaa. 

 
Alustava aikataulu  

Alustava aikataulu ja osallistujaluettelo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

Kilpailua varten on varattu jääaikaa  

o lauantaina klo 8.30 – 21.30   

o sunnuntaina klo 8.30 – 19.30   

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021 – 2022. 

Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. Taitajat-sarjoissa ei saa hypätä / 
yrittää kaksoishyppyjä. 
 
Kilpailussa huomioidaan STTL:n, THL:n, AVI:n, Keusoten ja Hyvinkään kaupungin 
ohjeistukset ja määräykset COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. 
Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistuville seuroille lähempänä kilpailua 
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä.  
Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 

https://www.google.fi/maps/place/Vaiveronkatu+70,+05880+Hyvink%C3%A4%C3%A4/@60.64197,24.8252808,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468e0eed43a6b573:0x225df0fc90d4c0db!8m2!3d60.64197!4d24.8274694
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Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
 
Ilmoittautuminen 

Kilpailuun ilmoittaudutaan Taikkari-seurapalvelulla (www.taikkari.fi) 13.12.2021 – 
4.1.2022 välisenä aikana.  
 
Lähetämme kilpailuvahvistuksen ja laskun ilmoittautumismaksusta sekä 
arvioijakuluista sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitatte ilmoittautumisen yhteydessä 
lisätietoja -kohtaan. Laskutamme ilmoittautumismaksun ja tuomarikulut seuroilta 
jälkikäteen.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 
sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, 
luistelujärjestys ja tulokset) ja järjestävän seuran www-sivulla sekä HyTL:n Facebook-
ja Instagram sivuilla.  
 
Varaamme oikeuden seuran omien luistelijoiden osallistumiseen kilpailuun, jos 
luistelijoita ilmoittautuu enemmän kuin kilpailuun mahtuu. Ilmoita luistelijat Taikkari-
seurapalveluun karsintajärjestyksessä. 
 
Taitajat-sarjoissa ilmoita lisätietoja-kohdassa, osallistuuko luistelija taitajat ei-Axel vai 
taitajat Axel sarjaan.  
 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan 
vaadittavat elementtitestit on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että 
kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 

 
 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 24 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 

  Sarja Maksu 
Tintit 15eur 
Tähtisarjat  25 eur 
ISU-arvioitavat sarjat 40 eur 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ajan tasalla olevat lomakkeet on tallennettava Taikkari-seurapalveluun viimeistään 
23.1.2022 klo 20.00 mennessä.   

 
Musiikki Kilpailumusiikit tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun viimeistään 23.1.2022 klo 

20.00 mennessä (www.taikkari.fi). Pyydämme nimeämään musiikkitiedostot 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_VO. Varalevy (CD-levy) tulee olla mukana kilpailuissa. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Suoratoisto  

HyTL kuvaa suoratoistona kaikki luistelusuoritukset nettiin. Linkki suoratoistopalveluun 
ilmoitetaan myöhemmin kilpailun nettisivulla. Jos luistelija ei halua, että hänen 
suoritustaan kuvataan, on siitä ilmoitettava 23.1.2022 mennessä kirjallisesti 
kisat.hytl@gmail.com Suoratoistokiellon antaneen luistelijan suoritusta ei kuvata.  

 
 
 

mailto:kisat.hytl@gmail.com
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Kilpailuvahvistus 
 Kilpailuvahvistus ja osallistujaluettelo lähetetään viimeistään 10.1.2022 ja se on 

nähtävillä myös seuran nettisivuilla.  
 
Arvonta  

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan torstaina 20.1.2022 koneellisesti. 
Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään perjantaina 21.1.2022 
klo 20. 
 

 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: 

o jäähallin ala-aulassa on buffet-kahvio, josta voi ostaa suolaista ja makeaa 
välipalaa.  

o Jäähallin yläaulassa sijaitsee Kahvila Ylärima, josta voi ostaa suolaista ja 
makeaa välipalaa 

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille: 
o järjestävä seura tarjoaa valmentajille ja arvioijille ruuan jäähallin 

neuvotteluhuoneessa.  
 

 
Muuta huomioitavaa  

Huomioimme COVID-19 pandemiasta johtuvat erityisjärjestelyt, jotta jokaisen  
osallistuminen kilpailupäivään olisi mahdollisimman turvallista. Mahdollisista  
erityisjärjestelyistä teemme yhteenvedon, joka toimitetaan kilpailuun osallistuville  
seuroille kilpailuvahvistuksen ohessa ja se on nähtävillä myös kilpailun nettisivuilla 

 
Tärkeät päivämäärät 
  Ilmoittautuminen 13.12.2021 – 4.1.2022 
  Kilpailuvahvistus, alustava aikataulu ja osallistujaluettelo 10.1.2022 
  Ohjelma –lomake 23.1.2022 
  Musiikki 23.12.2022 
  Luistelujärjestyksen arvonta 20.1.2022 
 
Kilpailun nettisivut https://www.hytl.fi/kutsukilpailut-29.1.-30.1.2022  
 
 
Kilpailun johtaja 
 Riikka Mulder   Taija Koskinen 
 Kisat.hytl@gmail.com  Kisat.hytl@gmail.com  
 040 7557573  050 5600803 
 
Jakelu Kutsutut seurat: HTL, HaTal, Heita, HyTL, Ice Team, JTL, KeLS, KKJT, Kota, KTL, 

LTL, LT, LoTTa, MTJ, NTL, PTL, RTL, TL, VTL, UJK, ParSport, EsJt, ETK, EVT, HL, 
HTA, HTK, KaTa, MTK, TTK 
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