
                                            KILPAILUKUTSU  
                                            2.10.2020 
 
 
 
 

 
YL Senioreiden Junioreiden ja Noviisien 2. lohkon 1. lohkokilpailu 
Kaakkoisen Noviisien 1, SB-kilpailu 
Hamina 31.10-1.11.2020 
 
Haminan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita 
yksinluistelun senioreiden, junioreiden ja noviisien 2. lohkon 1. kilpailuun. 
 
Paikka Haminan jäähalli, Kiekkokuja 1, Potsila 
 
Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys 
 Päivä ja kellonaika Sarja 

LA 31.10.2020  

klo 8.30-12.30 Noviisit, R1, vapaaohjelma 

klo 12.45-17.45 Juniorit, lyhytohjelma 

klo 18.00-19.15 Seniorit, lyhytohjelma 

SU 1.11.2020  

klo 8.30-12.00 Noviisit,R2 vapaaohjelma 

klo 12.00-18.00 Juniorit, vapaaohjelma 

18.00-20.00 Seniorit, vapaaohjelma 

 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

Juniorit, tytöt 2 min 40 s +/-10 s / 0,8 3 min 30 s +/-10 s/1,6 

Seniorit, naiset 2min 40 s +/-10s / 0,8 3 min 30 s +/-10 s/1,6 

Noviisit, tytyöt  3min 00 s  +/-10s/1,3 

 
 
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 

 
Kentän koko 58x 28 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään to 15.10.2020 klo 20.00 mennessä 

osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran edustaja kilpailupaikalla + hänen puhelinnumero 

• tieto testiin osallistumisesta 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten (ei IC) 
 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat 
elementtitesti on suoritettu/voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään ti 20.10.2020 klo 20.00 mennessä ja tällöin 
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

mailto:kilpailuvastaava@hatal.net


 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

Noviisit 35€ 

Juniorit 65€ 

Seniorit 65€ 

 
 

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään ti 20.10.2020 klo 20.00 mennessä 

osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net . Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 
 
Musiikki Musiikkitiedostot on toimitettava MP3-tiedostona osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net ti 

20.10.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO. Kilpailijoiden musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroittain kootusti.  
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-R formaatilla.   

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 

yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella.  
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022. 
Lomakkeet on toimitettava viimeistään ti 20.10.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen 
kilpailuvastaava@hatal.net.  

 
Arvonta Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan vahvistuksessa. 

Junioreiden ja senioreiden vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten 
käänteisessä järjestyksessä.  
 

Ruokailu Ruokailu järjestetään arvioijille. Kilpailupaikalla toimii kahvio.  
 
Muut asiat  Majoitustarjoukset ovat järjestävä seuran nettisivulla https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-

tapahtumat/kilpailut/kausi-2020-2021/hatalin-jarjestamat-kilpailut/senioreiden-junioreiden-ja-
novii/majoitus/  

 
Kilpailun käyttöohje tulee vahvistuksen kanssa. 

 
Kilpailun nettisivut 

https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/kausi-2020-2021/hatalin-
jarjestamat-kilpailut/senioreiden-junioreiden-ja-novii/ 
 

Kilpailun johtaja Elena Kokk 
puheenjohtaja@hatal.net, puh. +358 (0)44 336 5874  
 
Kilpailusihteeri  
Maria Kuparinen 
kilapiluvastaava@hatal.net  

 
Jakelu Kutsutut seurat: EVT, HaTaL, HeiTa, HL, IiTa, JTL, JoKa, JyTKS, KaTa, KEUPA HT, KJ, 

KoTa, KTL, KuLS, KuTa, LieTa, LoTTa, LRT, LRTL, LTL, MJT, ML, PESAL, PTL, RTL, RU, 
SaTU, TL, VarTa   
STLL, arvioijat 

 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

YL testi-ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake 
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