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KILPAILUVAHVISTUS 
 

HyTL kutsukilpailut 14.11.2020 ja 
UA aluesarjojen aluecupin 1. valintakilpailu 

 
 

Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen 
osallistujalistan mukaisesti Hyvinkäällä pidettävään kutsukilpailuun. Kaikki ilmoittautuneet 
mahtuivat mukaan kilpailuun. Kilpailun yhteydessä järjestetään myös Uudenmaan alueen seurojen 
aluesarjojen aluecupin 1. valintakilpailu.  

 
 
Aika ja paikka Lauantai 14.11.2020 
   Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 Hyvinkää 
 
Kilpailun nettisivu https://www.hytl.fi/kilpailut/40862  
  
Sarjat   Tintit, tytöt     suorituksen arviointi 
   Tintit, pojat     suorituksen arviointi 
   Minit, tytöt     laajennettu tähtiarviointi 
   Taitajat ei Axel, -09 ja nuor., tytöt  laajennettu tähtiarviointi 
   Taitajat ei Axel, -08 ja vanh., tytöt  laajennettu tähtiarviointi 
   Taitajat Axel,tytöt    laajennettu tähtiarviointi 
   Silmut B, tytöt     laajennettu tähtiarviointi 
   Aluesilmut, tytöt    laajennettu tähtiarviointi 
   Aluedebytantit, tytöt    laajennettu tähtiarviointi 
   Aluenoviisit, tytöt    laajennettu tähtiarviointi 
   Aluejuniorit, tytöt    laajennettu tähtiarviointi 
    
 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021 sekä  
   Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Arvonta  Arvonta suoritetaan koneellisesti 8.11.2020. Luistelujärjestys on  

nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään maanantaina 9.11.2020. 
 
Peruutukset Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen             

kisat.hytl@gmail.com. Peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärin tai 
sairaanhoitajan kirjoittaman sairaustodistuksen 25.11.2020 mennessä. Jos 
todistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut 
normaaliin tapaan. 
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Aikataulu  Kilpailun alustava aikataulu on klo 8:30-19:00.  Noudatamme  
joustavaa aikataulua. Jäädytyksen jälkeen jatkamme aikataulun  
mukaisesti. 

 
   Alustava aikataulu ja osallistujalista ovat tämän vahvistuksen liitteenä. 
 
   Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
 
Yleisö  Toivomme, että luistelijaa olisi saattamassa vain yksi henkilö. Ystävällisesti 

tutustukaa ennakkoon liitteenä oleviin koronaohjeisiin. Kaikkia jäähallin 
käyttäjiä velvoitetaan käyttämään kasvomaskia. 

 
Kilpailutoimisto Kilpailutoimisto sijaitsee jäähallin ala-aulassa, info /ilmoittautumispisteen 

luona. Luistelijoiden tulee ilmoittautua jäähallin ala-aulan infopisteellä.  
 

Peruutuksista tai poissaoloista voi ilmoittaa kilpailun johtajalle 
kisat.hytl@gmail.com tai kilpailupäivänä tekstiviestillä /WhatsApp-viestillä 
040 755 7573 (Riikka Mulder). Infopisteestä tai kilpailun johtajalta saa tietoa 
kilpailupäivään liittyvistä asioista. 

 
Kilpailun tapahtumasivut Facebook 

HyTL on luonut Hyvinkään Taitoluistelijat ry:n Facebook-sivulle 
kilpailutapahtuman, jonne päivitämme esim. aikatauluun tai palkintojen 
jakoon liittyvistä asioista, jotta hallilla odotusaika olisi mahdollisimman lyhyt 
ja kisapäivä sujuisi mahdollisimman turvallisesti. Linkki Facebook-
tapahtuman löytyy kilpailujen nettisivulta.  
 

Luistelusuoritusten suoratoisto 
HyTL kuvaa suoratoistona kaikki luistelusuoritukset nettiin. Linkki 
suoratoistopalveluun ilmoitetaan myöhemmin kilpailun nettisivulla sekä 
kilpailun Facebook-tapahtumasivulla. 
 
Jos luistelija ei halua, että hänen suoritustaan kuvataan, on siitä ilmoitettava 
kirjallisesti kisat.hytl@gmail.com 11.11.2020 mennessä. Suoratoistokiellon 
antaneen luistelijan suoritusta ei kuvata.  

 
Pukuhuoneet  Kilpailuissa on käytössä 4 pukuhuonetta. Pyrimme sijoittamaan vain 2  

seuraa/pukuhuone. Pukuhuoneet on varattu luistelijoiden ja  
valmentajien käyttöön. Vanhemmat/huoltajat eivät saa mennä  
pukuhuoneeseen. Pyydämme kilpailijoita poistumaan pukuhuoneesta  
mahdollisimman pian oman kisasuorituksen jälkeen. Kaikkien pukuhuoneen 
käyttäjien on käytettävä kasvomaskia.  
 
 

 
Lämmittelytilat Kilpailussa on kolme lämmittelytilaa: juoksusuora katsomon takana,  

kahvion alapuolella oleva puolilämmin harjoittelutila sekä jäähallin  
lämmin kuntosali. Pyydämme valmentajia ja luistelijoita katsomaan,  
mihin lämmittelytilaan mahtuu parhaiten turvavälit huomioiden.  

 
Musiikkilaitteet MP3 (luistelijalla tulee olla musiikki myös levyllä, vain CD-R-levyt). 
 
Tuomarit Kilpailun tuomareina toimivat Jonna Tuovinen YT ap., Henrietta Rechardt, 

Hanna Karkulehto, Aino Kyllönen YT ip., Elli-Noora Nevalainen ja Anni 
Rantamäki.   
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Palkintojenjako Kisoissa ei järjestetä perinteistä palkintojenjakoa. Kuulutamme  
tulosten vahvistuttua sijoittuneet, AC-paikan varmistaneet sekä 
erityismaininnan saaneet luistelijat.  
 
Luistelijakohtaiset tulosasiakirjat, palkinnot sekä erityismaininnat luovutetaan 
seuran valmentajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle infopisteeltä sen 
jälkeen, kun tulokset ovat valmistuneet. Sarjakohtaiset tulokset viedään 
mahdollisimman pian tulosten valmistuttua kilpailusivulle, josta ne ovat 
kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa. 

 
Koronaohjeistus Ystävällisesti tutustukaa myös liitteenä olevaan koronaohjeistukseen.  

Päivitämme koronaohjetta tarpeen mukaan, ja uusin ohjeistus  
löytyy aina kilpailun nettisivulta.  

 
 
 
Kilpailun johtaja Riikka Mulder     Jenni Virtanen-Laine 
   Kilpailunjohtaja   Kilpailusihteeri  

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

 
 
 
 
 
 

TERVETULOA HYVINKÄÄLLE! 
 
 
 
Jakelu   HyTL, KeLS, LT, MJT, TL, VTL, NTL, JTL, UA aluepäällikkö, tuomarit 
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