
KILPAILUKUTSU  8.1.2023

YL SM-noviisien ja debytanttien 60+60+POJAT -kilpailu  10-12.2.2023

Helsingin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 
lunastaneita ja kauden valintakilpailuissa paikan tähän kilpailuun lunastaneita yksinluistelun 
SM-noviiseja ja debytantteja 60+60+pojat -valintakilpailuun. 

Kilpailuun voivat osallistua kauden ranking-tilaston 60 ensimmäistä luistelijaa molemmista 
tyttöjen sarjoista sekä pojat molemmista sarjoista. Tyttöjen sarjoissa luistelijat jaetaan 
kahteen ryhmään 30+30 luistelijaa. Ranking ja jako ryhmiin löytyy liiton sivuilta täältä:  

SM-noviisit: 
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/12/YL-SMNOV-30-30-kausi-22-23.pdf
Debytantit: 
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/12/YL-DEB-30-30-kausi-22-23.pdf 

Paikka Pirkkolan jäähalli 1, Plotinrinne 8, Helsinki 
https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/67714

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 

 Päivä ja kellonaika Sarja 
pe 10.2. klo 18.00-21.00 SM-noviisit, tytöt R1, lyhytohjelma

la 11.2. klo 9.00-12.30 Debytantit, tytöt R1
la 11.2. klo 12.30-13.00 Debytantit, pojat 
la 11.2. klo 13.30-17.00 SM-noviisit tytöt, R1 vapaaohjelma
la 11.2 klo 17.30-18.00 SM-noviisit pojat, lyhytohjelma 
la 11.2. klo 18.00-21.00 SM-noviisit tytöt R2, lyhytohjelma

su 12.2. klo 9.00-12.30 Debytantit, tytöt R2 
su 12.2. klo 13.00-13.30 SM-noviisit pojat vapaaohjelma
su 12.2. klo 13.30-17.00 SM-noviisit tytöt R2 vapaaohjelma 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura 
varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Kilpailusarjat sarja LO  VO  
Kesto / kerroin kesto / kerroin 

SM-noviisit, tytöt 2 min 20 s ± 10 s / 1,07 3 min ± 10 s / 2,13
SM-noviisit, pojat 2 min 20 s ± 10 s / 1,20 3 min ± 10 s / 2,40 
Debytantit, 
tytöt ja pojat 

- 3 min ± 10 s / 2,13 



Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-
2023. 

Kentän koko 30 x 60 metriä 

Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  

Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen perjantaina 
13.01.2023 klo 9:00 ja viimeistään perjantaina 27.01.2023 klo 20.00.

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 01.02.23 klo 
20.00 ja tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 
 seura 
 kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
 kilpailusarja 
 syntymäaika 
 seuran 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 ilmoittaa ainoastaan 
sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai toimihenkilöpassi voimassa. 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että sarjaan vaadittavat 
elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 

Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 
Debytantit työt ja pojat 35 e
SM noviisit tytöt ja pojat 65 e

Ilmoittautumismaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen jälkeen. Kilpailun 
järjestävä seura lähettää osallistuvalle seuralle viitteellisen laskun, jolla 
ilmoittautuminen maksetaan ennen kilpailua, laskuun merkittyjen tilitietojen 
ja eräpäivän mukaisesti.  

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 
27.01.2023 klo 20.00.  

Musiikki Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona 27.01.2023 
mennessä. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään ladatut tiedostot 
välittömästi kilpailun jälkeen. 



Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio cd-levyllä (ei cd-
rw). Järjestävä seura ei kerää varamusiikkeja, vaan ne tulee olla luistelijalla 
tai valmentajalla tarvittaessa saatavilla jään laidalla.  

Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan 
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumis-
lomakkeella järjestäjälle yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 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  
Paikka Aika (X)

Arvonta suoritetaan FSM 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla 
(randomize)

keskiviikkona 
08.02.2023 
klo 14.30 

SM-noviiseissa vapaaohjelmat luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä.  

Ruokailu Mahdollisuus ruokailuun ilmoitetaan myöhemmin kilpailuvahvistuksessa. 
Arvioijille järjestetään ruoka.  

Pääsyliput Tapahtuma on yleisölle ilmainen. 

Kilpailun nettisivut 
https://hl.fi/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/2022-2023/sm-
noviisien-debytanttien-6060pojat-kilpailu-10-1222023

Kilpailunjohtaja  HL kisatiimi 
yl.kilpailunjohtaja@hl.fi

Jakelu Kilpailun nettisivu, STLL, arvioijat 

Liitteet Ilmoittautuminen testisuorituksiin -lomake 
 Majoitustarjous 

 Tervetuloa kilpailemaan Pirkkolaan! 


