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   KILPAILUKUTSU  
       
 
 

Tähtisarjojen kutsukilpailut 14.11.2020 Hyvinkää 
 
 

 
Hyvinkään Taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 
lunastaneita luistelijoita Hyvinkäälle kutsukilpailuun. 
 
 
 
Paikka  Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 HYVINKÄÄ 
 
Sarjat  Tintit   Suorituksen arviointi 

  Minit   Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat ei Axel, -09 ja nuoremmat Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat ei Axel, -08 ja vanhemmat Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat Axel (1.7.20 ei ole täyttänyt 19v.) Laajennettu tähtiarviointi 

  B-silmut   Laajennettu tähtiarviointi 

   
Järjestämme kutsukilpailun yhteydessä Uudenmaan alueen aluesarjojen 1. 
valintakilpailun, ystävällisesti katso erillinen kutsu. 

   
Varaamme oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Sarja 
järjestetään, mikäli sarjaan on ilmoittautunut vähintään kolme luistelijaa. 
Alustava aikataulu ja osallistujaluettelo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  
Kilpailua varten on varattu jääaikaa klo 8.00-21.30. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021 sekä 

Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2020-2021. Kilpailussa pyritään 
huomioimaan STLL:n sekä THL:n ohjeet ja suositukset COVID-19 pandemian 
leviämisen ehkäisemiseksi. 

 
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

 
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai 
ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. 

 
Arvioijat  Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
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Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 29.10.2020 klo 

20.00 mennessä osoitteeseen kisat.hytl@gmail.com liitteenä olevalla 
lomakkeella. 

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
• kilpailusarja 
• syntymäaika 
• seuran edustaja kilpailupaikalla 
• sähköpostiosoite vahvistusta varten 
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 

 
Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista 
osanottajamäärän karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran 
luistelijoille osallistumisoikeuden kilpailuun. Mikäli luistelijoita joudutaan 
karsimaan, järjestävä seura voi kutsua luistelijoita varasijoilta mukaan 
peruuttaneiden osallistujien tilalle 11.11.2020 asti.  
 
Pyydämme merkitsemään luistelijat ilmoittautumislomakkeeseen *- merkillä, 
mikäli luistelijan saa kutsua varasijalta kilpailuun. 

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat 
voimassa. 

 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että 
luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa 
(ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset ja Alue Cup -kilpailuista 
finaalipaikan lunastaneet), järjestävän seuran www-sivulla sekä Uudenmaan 
alueen www-sivuilla. 

 
Jos seuranne ei osallistu kilpailuun, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan 
siitä mahdollisimman pian. 

 
Jälki-ilmoittautuminen  Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 23 kohdan 15.4 

mukaisesti. 
 

Peruutukset Osallistumisen peruuttaminen on tehtävä STLL:n sääntökirjan 23 kohdan 15.5 
mukaisesti.  

 
Ilmoittautumismaksut Sarja   Maksu 

Tintit 15 eur 
Muut sarjat 25 eur 
 
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 
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Musiikki Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 

osoitteeseen musiikit.hytl@gmail.com 9.11.2020 mennessä. Tiedostot 
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_VO. Yksinluistelijoiden 
musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.  

 
  Musiikista on oltava mukana myös varakopio (vain CD-R-levyt) 
 

 Järjestävä seura sitoutuu hävittämään musiikkitiedostot välittömästi 
kilpailun jälkeen. 

 
Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus lähetetään 2.11.2020 ja se on nähtävillä myös seuran 

nettisivuilla. 
 

Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan sunnuntaina 8.11.2020 
koneellisesti. Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään 
maanantaina 9.11.2020 klo 20. 

 
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. 
 
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Sijoittuneet kuulutetaan kilpailun tauoilla, 
jonka jälkeen palkinnot ovat haettavissa jäähallin ala-aulasta. 
Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat luovutetaan nipuittain seuran 
valmentajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle jäähallin ala-aulasta sen 
jälkeen, kun tulokset ovat valmistuneet. Sarjakohtaiset tulokset viedään 
mahdollisimman pian tulosten valmistuttua kilpailusivulle, josta ne ovat 
kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa. 

 
Kilpailun nettisivut  https://www.hytl.fi/kilpailut/40862  

 
Kilpailun johtaja  Riikka Mulder   Jenni Virtanen-Laine 

kisat.hytl@gmail.com   kisat.hytl@gmail.com  
puh. 040 7557573  puh. 050 5356048 
 

 
Jakelu MJT, VTL, LT, NTL, TL, JTL, KeLS, IceTeam Raasepori, UA aluepäällikkö ja 

arvioijat  
 
Liitteet  Ilmoittautumislomake 

 
  
 

Lämpimästi tervetuloa Hyvinkäälle! 
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