
15.1.2020 
 
Hyvinkään Taitoluistelijat ry. 
 
 

KILPAILUVAHVISTUS  
 

 
Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen 
osallistujalistan mukaisesti Hyvinkäällä pidettävään kutsukilpailuun. Kilpailun yhteydessä 
järjestetään myös AlueCup-valintakilpailu Tintit-sarjassa sekä SB-kilpailut A-silmu- ja Noviisit 
-sarjoissa. 
 
Aika ja paikka Lauantai 1.2.2020 ja sunnuntai 2.2.2020  

Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 HYVINKÄÄ 
 
Kilpailun nettisivu  https://www.hytl.fi/hyvinkaa-trophy 

 
Sarjat   
Tintit suorituksen arviointi 
Minit laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat ei Axel, -08 ja nuor. laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat ei Axel, -07 ja vanh. laajennettu tähtiarviointi 
Taitajat Axel, 1.7.2000 ja nuor. laajennettu tähtiarviointi  
Silmut B laajennettu tähtiarviointi 
Aluesilmut laajennettu tähtiarviointi 
Aluedebytantit laajennettu tähtiarviointi 
Aluenoviisit ISU-arviointi 
Aluejuniorit ISU-arviointi 
Silmu A ISU-arviointi 
Noviisit ISU-arviointi 
Juniorit (lyhytohjelma) ISU-arviointi 

 
 

Kilpailuun mahtui mukaan 243 luistelijaa. Valitettavasti jouduimme 
karsimaan Tintit -sarjan alueen ulkopuolisia luistelijoita 11 luistelijaa sekä 
minit -sarjasta 13 luistelijaa eli yhteensä 24 luistelijaa. Tintit- sarjan 
alueen ulkopuolisista luistelijoista mahtui mukaan aina 3 luistelijaa / seura 
ja Minit - sarjassa mahtui mukaan myös 3 luistelijaa /seura. Tintit-sarjassa 
luistellaan Uudenmaan alueen Alue Cup -valintakilpailu, joten karsita ei 
voinut osua Uudenmaan alueen Tintit-sarjan luistelijoihin. 

 
Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2019-2020 sekä 

Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 

https://www.hytl.fi/hyvinkaa-trophy


 Osallistuakseen A-silmujen SB-pistekilpailuun luistelijalla on oltava 
suoritettuna STLL:n testijärjestelmän mukaiset A-silmuilta edellytettävät 
perus- ja elementtitestit.  

 
                                       Osallistuakseen Noviisien SB-pistekilpailuun luistelijalla on oltava 

suoritettuna STLL:n testijärjestelmän mukaiset ET2- ja PT2-testit, jotta 
kyseisestä kilpailusta merkittäisiin hänelle SB-pisteet. 

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

 
Arvonta Arvonta suoritetaan perjantaina 17.1.2020 koneellisesti. Luistelujärjestys 

on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään lauantaina 18.1.2020 klo 
20. 

 

Suunniteltu ohjelma -lomake 

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet 
on toimitettava viimeistään 20.01.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen 
kisat.hytl@gmail.com . Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 
Huomioittehan, että aluenoviisit ja aluejuniorit arvioidaan ISU-arvioinnilla, 
joten tarvitsemme myös heiltä ohjelma-lomakkeet. Juniorit -sarjassa 
luistellaan vain lyhytohjelma.  

 

Peruutukset Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
kisat.hytl@gmail.com . Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen 
ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärintodistuksen 
10.2.2020 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei 
veloiteta.  

Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu sekä 
tuomarikulut normaaliin tapaan.  

Aikataulu Kilpailuun on varattu jääaikaa klo 7.00 – 21.30. 
Alustava aikataulu ja osallistujalista ovat tämän vahvistuksen liitteenä.  
Kilpailun ilmoittautumis- ja infopiste avautuvat jäähallin ala-aulassa klo 7. 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
Jäädytysten välissä noudatamme joustavaa aikataulua. 

 
Palkintojen jako  Palkintojen jako on jäähallin yläaulassa heti tulosten valmistuttua.  
 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn on varattuna juoksusuora jäähallin katsomon takana 

(kylmä tila) sekä kuntosali jäähallin toisessa kerroksessa (lämmin tila). 

Musiikkilaitteet CD-soitin, vain CD-R levyt. 
 
Ruokailu Tuomareille, teknisille, valmentajille ja kilpailun talkooväelle on lämmin 

ruoka tarjolla jäähallin toisen kerroksen neuvotteluhuoneessa. Jäähallin 
ala-aulassa on HyTL:n pitämä kahvila, josta voi ostaa suolaista ja makeaa 
kahvileipää. Kahvioon käy käteinen ja kortti.  
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Luistelutarvike myynti Sunnuntaina 2.2.2020 jäähallin ala-aulassa on luistelutarvikkeiden 

erikoisliike Golden Skate myymässä luistelun oheistuotteita ja tekstiilejä. 
 
 
Tuomarit Kilpailun tuomareina toimivat  

La 1.2.2020 
Leena Laaksonen Ylituomari (aamupaneeli) 
Marianne Nyman Ylituomari (iltapaneeli) 
Katri Laakso Ylituomari (iltapaneeli) 
Jonna Tuovinen tuomari 
Cristina Simionescu, tuomari 
Heidi Julku, tuomari 
Eveliina Hattula, tuomari 
Sini Horila, tuomari 
 
Tekniset – koko päivän (vuorotellen) 
La 1.2.2020 
Jyrina Lorenz YLKVTCTS 
Mia Laakso YLKTC 
Peppi Larjamo YL1TS 
Julianne Vilos, RO (aamupaneeli) 
Isabella Vilos, RO (iltapaneeli 

 
Tuomarit - Su 2.2.2020 
Sini Horila, Ylituomari (aamupaneeli) 
Eveliina Hattula, Ylituomari (iltapaneeli) 
Ida Rahkonen, tuomari 
Henrietta Rechardt, tuomari 
Hanna Karkulehto, tuomari 
Isabella Vilos, tuomari 

 
 
Kilpailun johtaja/tiedustelut 
 

Riikka Mulder  
kisat.hytl@gmail.com 
puh. 040 7557573 
 
 

Tervetuloa Hyvinkäälle! 
 
 
Jakelu ESJT, EVT, HyTL, HTL, JTL, JoKa, KaTa, KeLS, KoTa, KTL, LT, MJT, NTL, 

OTK, SalPa, TL, TTK, VTL, Tuomarit 
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