
  KILPAILUVAHVISTUS 
  11.10.2022 
 
 
1. VALINTAKILPAILU L1, YL SM-Noviisit ja Debytantit, JT SM-Juniorit, SM-Noviisit, Debytantit ja Noviisit 
 
Heinolan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoiden osallistumisen liitteen 
mukaisesti. 
 
Paikka Heinolan Jäähalli, Urheilukatu 2, 18100 Heinola (Versowood Areena) 
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 

La 22.10.2022 klo: 10:00 – 13:15 Debytantit (VO) 

 klo: 13:30 – 14:30 
*) 

Jäätanssi (PD, RT) järjestyksessä 
PD1: Debytantit, noviisit, SM-noviisit 
PD2: Debytantit, noviisit, SM-noviisit ja  
RD SM-juniorit 

 klo: 15:00 – 18:00 SM-Noviisit (LO) 

Su 23.10.2022 klo: 9:30 – 10:15 
 

Jäätanssi (VT) järjestyksessä *) 
Debytantit ja noviisit (samassa verr.ryhmässä), 
SM-noviisit, SM-juniorit 

 klo: 10:45 – 14:30 SM-Noviisit (VO) 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailun tarkempi aikataulutus 
nähtävissä seuramme nettisivuilla www.heita.fi. 
 
*) Jäätanssin kuviotansseissa kullakin sarjalla on oma verryttely 3 min/sarja. 
Rytmitanssin verryttelyaika on 5 min. Ensin luistellaan kuviotanssit ja lopuksi SM-
junioreiden rytmitanssi. Vapaatanssissa debytantit ja noviisit verryttelevät samassa 
ryhmässä, SM-noviiseilla ja -junioreilla molemmilla omat verryttelyryhmät. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko 30 x 60 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat Tuomaristo ilmoitetaan kilpailujen nettisivuilla. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 

mukaisesti. Peruminen tehtävä sekä Taikkarissa, sekä sähköpostitse 
kilpailut.heita@gmail.com. 

 
  

http://www.heita.fi/


Ilmoittautumismaksut 
Sarja Maksu 

YL Debytantit 35€ 

YL SM-Noviisit 65€ 

JT SM-Juniorit 80€ 

JT SM-Noviisit 65€ 

JT Noviisit, Debytantit 65€ 

 
Ilmoittautumismaksu on maksettava Heinolan Taitoluistelijat ry:n tilille: 
FI72 5045 0620 1701 06 viimeistään torstaina 20.10.2022.  
Käytättehän maksaessanne viitenumeroa: 5050!  
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) 
viimeistään 14.10.2022 klo 20.00 mennessä. Mikäli ohjelmaan/ohjelmiin on tullut 
muutoksia ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen, tee muutokset ilmoittautumisen 
yhteydessä annettuun ohjelmaan (ei kilpailuyksikkökohdassa, josta tieto ei välity jo 
ilmoittauduttuun kilpailuun). 

 
Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin 

(www.taikkari.fi) 10.10.2022 klo 20.00 mennessä. 
 

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 

 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio 
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 

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. 

 
Jäätanssin kuviotanssit 

Jäätanssin kuviotanssit on arvottu ja/tai ne ovat: 
Debytantit (Basic Novice) Willow Waltz ja Tango Fiesta 
Noviisit (Intermed. Novice) ryhmä 1: Rocker Foxtrot ja American Waltz 
SM-noviisit (Adv.Novice) Westminster Waltz ja Argentine Tango 

 
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan ke 19.10 klo 14:30 liiton toimistossa FSM-tuloslaskenta-

ohjelman satunnaistoiminnolla (randomize). 
 

Mahdolliset poisjäännit on ilmoitettava ennen arvontaa viimeistään ke 19.10. klo 14.30 
mennessä järjestäjälle. Arvonnan jälkeen tulevat poisjäännit on ilmoitettava 
viimeistään pe 21.10.2022 klo 11.00 mennessä järjestävälle seuralle. Arvonnan jälkeen 
luistelujärjestykset julkaistaan yhtenäisenä listauksena Taitoluisteluliiton tulossivuilla. 

http://www.taikkari.fi/
http://www.taikkari.fi/


Ryhmäjaot vahvistetaan perjantaina 21.10.2022 klo 13.00 mennessä tulossivuilla: 
https://www.figureskatingresults.fi/results/2223/YLSMND1L1lk/index.htm 
 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut 
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä. Jäätanssissa 
vapaatanssin luistelujärjestys on kuviotanssien/rytmitanssin tulosten käänteisessä 
järjestyksessä. 

 
Kilpailun nettisivut  

https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-2023/yl-sm-
noviisit-debytantit-jt-sm-/ 

 
Jäähalliin saapuminen 

Kilpailijoita varten infopiste on yläaulan kahviossa. Lämmittelyyn on varattu jäähallin 
ylätasanne. Lisäksi jäähallin vieressä ulkona reilusti lenkkeily- ja verryttelymaastoa.  
 

Pysäköinti Pysäköinti jäähallin P-alueella. Pysäköinti on maksuton.  
 
Palkintojenjako Sarjan 3 parasta palkitaan. Palkintojenjako jäähallin yläaulassa tulosten valmistuttua. 
  
Ruokailu Järjestämme ruokailun sekä valmentajille, että arvioijille.  
 

 
Henrika Pekkola  Eija Liikola 
Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 
044 2870179  050 5343193  
kilpailut.heita@gmail.com kilpailut.heita@gmail.com 

 
 
Jakelu Ilmoittautuneet seurat 
 
 
Liitteet Osallistujat sarjoittain, kilpailun aikataulu 

 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN HEINOLAAN! 

https://www.figureskatingresults.fi/results/2223/YLSMND1L1lk/index.htm
https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-2023/yl-sm-noviisit-debytantit-jt-sm-/
https://www.heita.fi/tapahtumat-ja-kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut-2023/yl-sm-noviisit-debytantit-jt-sm-/
mailto:kilpailut.heita@gmail.com
mailto:kilpailut.heita@gmail.com

