
   26.9.2019 

Hyvinkään Taitoluistelijat ry 

 KILPAILUKUTSU  
  
Hyvinkään Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita 
luistelijoita Hyvinkäälle kutsukilpailuun. 
 
Aika ja paikka  Lauantai 16.11.2019 

Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 HYVINKÄÄ 
 
Kilpailun nettisivu         

https://www.hytl.fi/kilpailut/kutsukilpailut-16.11.2019 
   
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   laajennettu tähtiarviointi 
   
 

 Varaamme oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Tarvittaessa  
sarjat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

 
Sarja järjestetään, jos sarjaan on ilmoittautunut vähintään kolme 
luistelijaa. 

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

Uudenmaan alueen sääntöjä kaudelle 2019-2020. 
  
 Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat 

tai ensiapukoulutuksen saanneet henkilöt.  
  
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella sähköpostitse viimeistään 

25.10.2019  klo 19.00 mennessä osoitteeseen: kisat.hytl@gmail.com 
 

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista 
osanottajamäärän karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran 
luistelijoille osallistumisoikeuden kilpailuun. 
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että 
luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan 
kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset ja Alue Cup  

https://www.hytl.fi/kilpailut/kutsukilpailut-16.11.2019


-kilpailuista finaalipaikan lunastaneet), järjestävän seuran www-sivulla 
sekä Uudenmaan alueen www-sivuilla. 

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

 
Arvonta Arvonta suoritetaan torstaina 7.11.2019 koneellisesti. Luistelujärjestys on 

nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään perjantaina 8.11.2019 klo 20. 
 
Aikataulu  Kilpailuun on varattu jääaikaa klo 7.00 – 21.30.  

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen. 
 

Musiikkilaitteet  CD-soitin, vain CD-R levyt. 
 
Ilmoittautumismaksu Tintit 15 eur, muut sarjat 25 eur. Maksu veloitetaan tuomarilaskutuksen 

yhteydessä. 
 

Peruutukset  Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen    
kisat.hytl@gmail.com . Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen 
ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään 
lääkärintodistuksen 25.11.2019 mennessä, jotta 
ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta.   

Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu 
sekä tuomarikulut normaaliin tapaan. Peruutustapauksessa seurat 
voivat vaihtaa tilalle toisen luistelijan samaan sarjaan 6.11.2019 klo 
20 saakka. 

  

Tuomarit Kilpailun tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 
 

Kilpailun johtaja/tiedustelut 
 
  Riikka Mulder 
  kisat.hytl@gmail.com 

puh. 040 7557573 
 
 

 
 

  Tervetuloa Hyvinkäälle! 
 

 
Jakelu HaTal, HTL, JTL, KaTa, KeLS, KooVee, KoTa, KTL, KKJT, LT, MJT, NTL, 

PTL, RTL, TL, VTL, Tuomarit 

 

Liitteet  Ilmoittautumislomake 
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