
 KILPAILUKUTSU 
 23.9.2022 
 
 
 

 
1. VALINTAKILPAILU L1, YL SM-Noviisit ja Debytantit, JT SM-Juniorit, SM-Noviisit, Debytantit ja Noviisit 

 
 
Heinolan Taitoluiselijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita 
luistelijoita lohko 1. yksinluistelun SM-Noviisit ja Debytantit sekä jäätanssin SM-Juniorit, SM-Noviisit, Debytantit ja 
Noviisit 1. valintakilpailuun. 
 
 
Paikka  Heinolan Jäähalli,  

Urheilukatu 2, 18100 Heinola 
 
Kilpailusarjat, aika ja kilpailujärjestys 
 
 Päivä                                    Kellonaika            Sarja 

La 22.10.2022 klo: 10:00 – 14:00 Debytantit (VO) 

 klo: 14:00 -  Jäätanssi (RT) 

 klo: 15:40 – 20:00 SM-Noviisit (LO) 

Su 23.10.2022 klo: 9:30 -  Jäätanssi (VT) 

 klo: 11:00 – 16:30 SM-Noviisit (VO) 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko n. 30 m * 60 m 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat (STLL on nimennyt kilpailun arvioijat.) Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa  www.taikkari.fi alkaen 21.9.2022 klo 9:00 ja 
viimeistään 2.10.2022 klo 20.00. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 10.10 klo 20.00 ja tällöin ilmoittautumismaksu 
on kaksinkertainen. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava:  

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaikaseuran edustaja kilpailupaikalla 

• (tieto testiin osallistumisesta) 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 
 
 
Kilpailijoiden lisäksi ilmoitetaan myös kilpailuun menevät valmentajat ja seuran edustajat tai 
toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittamaan ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että sarjaan vaadittavat 
elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, sarjaan 
vaadittavat elementtitesti on suoritettuna ja kilpailupassit ovat voimassa.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset) ja 
järjestävän seuran www-sivuilla. 

 

http://www.taikkari.fi/


Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 

YL Debytantit 35€ 

YL SM-Noviisit 65€ 

JT SM-Juniorit 80€ 

JT SM-Noviisit 65€ 

JT Noviisit, Debytantit 65€ 

 
 

 Laskutamme ilmoittautumismaksun sekä tuomarikulut seuroilta jälkikäteen. 
 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 10.10.2022 klo 20.00.  
 

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 10.10.2022 mennessä.  
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO.  
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (CD-levy / ei RW). 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella sekä Taikkarissa luistelijan 
lisätietokenttään. Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. 
Huomatkaa elementtitestien 4,5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2023-
2024.   

 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan ke 19.10 klo 14:30 liiton toimistossa. Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 

tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random). Arvonnan tulokset julkaistaan arvonnan 
jälkeen heita.fi kilpailut sivulla.  

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. Jäätanssissa vapaatanssin 
luistelujärjestys on kuviotanssien/rytmitanssin tulosten käänteisessä järjestyksessä. 
 
Jäätanssin noviisien ja debytanttien kuviotanssit vahvistetaan vasta vahvistuksessa. 

 
Ruokailu  Ruokailu järjestetään valmentajilla ja arvioijille.  
  
Kilpailun nettisivut 

https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-2023/yl-sm-noviisit-
debytantit-jt-sm-/ 
 
 
Henrika Pekkola  Eija Liikola 
Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 
044 2870179  050 5343193  
kilpailut.heita@gmail.com kilpailut.heita@gmail.com 

 
 
 

  TERVETULOA HEINOLAAN! 
 
 
Jakelu ESJT, ETK, EVT, HEITA, HL, HTA, HYTL, ICETEAM, KATA, KELS, KTK, LT, MTK, NTL, ROITA, 

RTL, TAIKA, TTK, VTL, STLL, arvioijat 
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