Kilpaileminen ja kilpailuihin ilmoittautuminen
Kilpailuihin osallistuminen
Seuramme kilpa- ja harrastepuolen vastuuvalmentajat päättävät, mihin kilpailuihin osallistutaan, ketkä
luistelijat osallistuvat ja mihin sarjoihin heidät kilpailuissa ilmoitetaan.
Ulkomaan kilpailujen osalta päätöksen osallistumisesta tekee johtokunta yhdessä valmentajien kanssa.
Kilpailukutsujen vastaanottaminen toisilta seuroilta ja kilpailuihin ilmoittautuminen hoidetaan
Hämeenlinnan Taitoluistelijoissa aina seuran kilpailusihteerin kautta.
Kilpailukutsut ja osallistujat
Mikäli kilpailuihin päätetään osallistua, lähettää kilpailusihteeri jokaiselle valmentajan valitsemalle
luistelijalle kilpailukutsun luistelijaperheen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (max. 3 osoitetta /
luistelija). Kilpailukutsun voi saada vasta, kun luistelija on hankkinut asianmukaisen oman kilpailusarjan
edellyttämän passin(lisenssin). Kilpailukyselyyn vastataan aina sähköpostilla viestissä ilmoitettuun
päivään mennessä joko myönteisesti tai kielteisesti. Näin varmistetaan, että tieto kilpailusta on
varmasti mennyt perille. Kilpailusihteeri ei lähetä muistutusviestejä. Seuran internet-sivuille kohtaan
”kilpaileminen” linkitetään kunkin kilpailun sivut, joista selviää osallistujat, kilpailuaikataulut ja
luistelujärjestykset sen jälkeen, kun järjestävä seura ne sinne julkaisee.
Hämeen ystävyysseurojen syys- ja kevätkilpailut, valintakilpailut sekä kauden aloituskilpailut ovat
kilpailuita, joihin kaikki halukkaat ilmoittautuneet pääsevät mukaan, eli järjestävä seura ei tee
karsintaa näihin kilpailuihin. Sen sijaan kutsukilpailuihin ilmoittautuu usein enemmän luistelijoita, kuin
järjestävä seura pystyy vastaanottamaan. Siksi järjestävä seura pidättää aina oikeuden karsia
luistelijoiden määrää. Mahdollista karsintaa varten valmentajat laittavat luistelijat
ilmoittautumisjärjestykseen, jonka perusteella järjestävä seura tarvittaessa karsii luistelijoita. Tämä
järjestys ei ole näkyvillä kilpailusihteerin tiedotteissa, vaan luistelijat ovat listoissa aina
kilpailusarjoittain nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kilpailuihin ilmoittautuessa ei ole tiedossa
kuinka monta luistelijaa mihinkin sarjaan mahtuu. Lopulliset mukaan päässeet luistelijat näkyvät
järjestävän seuran lähettämästä kilpailuvahvistuksesta. Tämä kilpailuvahvistus saatetaan julkaista
vasta muutama päivä ennen kilpailua. Jossain tapauksissa järjestävä seura saattaa ottaa luistelijoita
varasijoille mahdollisten peruutusten varalta, näistä varasijoista ilmoitetaan aina erikseen.
Luistelijalla tulee olla kilpailussa päällään kilpailupuku, joka on hänen ikätasolleen ja kilpailusarjalleen
sopiva. Kilpailupuvussa ei saa olla irtonaisia osia ja oman ohjelman suorittaminen tulee sujua se päällä
vaivattomasti. Tämän vuoksi kilpailupuku tulee hyväksyttää vastuuvalmentajalla harjoituksissa hyvissä
ajoin ennen kilpailua; tämä ohjeistus koskee myös kesken kilpailukauden käyttöön otettavia uusia
pukuja.

Valmentajat
Kilpailuun luistelijan mukaan lähtee aina valmentaja. Valmentajat sopivat kuka valmentajista mihinkin
kilpailuun lähtee. Varsinaisen ”työn” kilpailua varten tekevät luistelija ja valmentajat viikolla
harjoituksissa, eikä valmentaja voi/saa enää varsinaisessa kilpailutilanteessa vaikuttaa luistelijan

suoritukseen. Luistelijan on hyvä oppia toimimaan kilpailutilanteessa eri valmentajien kanssa. Tämä
siis tarkoittaa sitä, että tietyn luistelijan tai tietyn kilpailusarjan kilpailuissa ei ole aina sama
valmentaja. Kilpailuaikataulun vahvistuttua olisi erittäin suotavaa, että ensimmäisenä kilpailevan
luistelijan perhe tarjoaa valmentajalle kyydin kilpailupaikalle ja viimeisenä luistelevan luistelijan perhe
vastaavasti tarjoaa valmentajalle paluukyydin.

Kilpailumaksu ja ilmoittautumismaksu
Kilpailuun osallistuvan luistelijan maksut muodostuvat kahdesta osasta; ilmoittautumismaksusta ja
kilpailumaksusta. Ilmoittautumismaksu on maksu, jonka luistelijan lähettämä seura maksaa kilpailun
järjestävän seuran tilille. Luistelijan perhe ei siis maksa mitään maksuja suoraan järjestävälle seuralle.
Ilmoittautumismaksun suuruuden määrittää järjestävä seura, noudattaen kuitenkin Taitoluisteluliiton
ohjeistusta. Ilmoittautumismaksu on 10 – 90 € välillä ja sen suuruus on aina ilmoitettu kilpailukutsussa.
Maksun toinen osuus on kilpailumaksu, jolla on tarkoitus kattaa muita kilpailuista aiheutuvia kuluja.
Näitä ovat mm. valmentajien majoituskustannukset, kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä järjestävän
seuran kilpailun jälkeen lähettämä tuomarilasku.
Kilpailumaksujen suuruuden kaudelle 2021 – 2022 on määrittänyt johtokunta:
1 päivän kilpailut
2 päivän kilpailut
Ulkomaankilpailut

tähtiarviointi
30 €

ISU-arviointi
40 €
50 €
50 €

Liiton alaisten sarjojen loppukilpailuiden ilmoittautumismaksun maksaa seura, luistelija maksaa
kilpailumaksun. Hopeafinaalit ja noviisien sekä silmujen kulta- ja hopeafinaalit eivät ole liiton alaisia
loppukilpailuja.
Kilpailumaksu ja ilmoittautumismaksu laskutetaan kilpailun jälkeen. Lasku tulee Hoika- järjestelmässä
olevaan sähköpostiin.

Osallistumisen peruuttaminen
Kun luistelija on vastannut kilpailusihteerin lähettämään viestiin myönteisesti, katsotaan luistelijan
sitoutuneen kilpailuilmoittautumiseen. Mikäli luistelija kuitenkin joutuu perumaan kilpailuun
osallistumisensa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi kilpailusihteerille. Mikäli peruutus tapahtuu
kilpailupäivänä, tulee siitä ilmoittaa myös kilpailuun lähtevälle valmentajalle.
Kilpailusihteeri/valmentaja ilmoittaa peruutuksesta järjestävälle seuralle.
Sairastapauksesta tai loukkaantumisesta johtuvasta peruutuksesta pitää toimittaa kilpailusihteerille
välittömästi lääkärintodistus, jonka avulla kilpailusihteeri hakee vapautusta ilmoittautumismaksusta
järjestävältä seuralta. Se, saadaanko ilmoittautumismaksusta hyvitystä, riippuu kilpailusta ja
järjestävästä seurasta, mikäli maksusta ei saada hyvitystä, tulee se luistelijan maksettavaksi.
Lääkärintodistuksella tehdystä peruutuksesta ei veloiteta seuran kilpailumaksua. Mikäli luistelija jättää

kilpailuun osallistumatta, eikä ilmoita siitä kilpailusihteerille ennen oman kilpailusarjansa alkamista,
tulee luistelijan maksettavaksi kaikissa tapauksissa sekä kilpailumaksu että ilmoittautumismaksu.
Taitoluisteluliiton kilpailusääntöjen mukaan järjestävällä seuralla on oikeus periä normaalit
tuomarilaskut luistelijasta, jonka osallistuminen peruutetaan ilman pätevää syytä, mikäli näin tapahtuu
seura varaa oikeuden laskuttaa kulut luistelijan perheeltä. Mikäli osallistumisen peruutus tapahtuu
ilman lääkärintodistusta, tulee luistelijan perheen maksettavaksi seuran kilpailumaksu sekä
ilmoittautumismaksu. Ulkomaankilpailuihin ilmoittautuminen on sitovaa ja niistä tulee kaikissa
peruutustapauksissa maksettavaksi sekä ilmoittautumismaksu että seuran kilpailumaksu.
Uudet kilpailijat ja yhteystietojen muutokset
Kilpailukutsut lähetetään Hoikassa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Pidättehän osoitteet
ajantasalla.

Kilpailusihteerin yhteystiedot:

Laura Kankainen p. 041 4692711
htlkilpailusihteeri@gmail.com

