
  24.10.2022 
    
       
 
 

 
 
 

 
KILPAILUVAHVISTUS 

 
Hyvinkää Skate -seurakilpailu, 12.11.2022 

 
 

Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme luistelijoidenne osallistumisen oheisen 
osallistujalistan mukaisesti Hyvinkäällä pidettävään seurakilpailuun. Ilmoittautumisia tuli 
ennätysmäärä, joten karsintaa jouduttiin tekemään. Ensisijaisesti mukaan pääsivät HyTL:n omat 
luistelijat ja muista seuroista 1–3 luistelijaa, riippuen sarjasta ja sarjojen koosta. 
 
 
 
Aika ja paikka  12.11.2022 

Hyvinkään jäähalli, Vaiveronkatu 70, 05880 HYVINKÄÄ 
 

Kilpailun nettisivu https://www.hytl.fi/kilpailut/hyvinkaa-skate-12.11.2022  
 
 
Sarjat  A-silmut  ISU arviointi 

  B-silmut  ISU arviointi 

  Tähtinoviisit  ISU arviointi 

  Tähtijuniorit  ISU arviointi 

  Tintit  Suorituksen arviointi 

  Minit  Laajennettu tähtiarviointi 

  Tähtisilmut  Laajennettu tähtiarviointi 

  Tähtidebytantit Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat, ei axel Laajennettu tähtiarviointi 

  Taitajat, axel  Laajennettu tähtiarviointi 

 

 

Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022–23. Taitajat-sarjoissa 

ei saa hypätä kaksoishyppyjä ja Taitajat ei axel-sarjassa ei saa hypätä axelia. 

 

Aikataulu Alustava aikataulu on tämän vahvistuksen liitteenä. Kilpailussa noudatetaan 

joustavaa aikataulua. 

 

https://www.hytl.fi/kilpailut/hyvinkaa-skate-12.11.2022
https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpailusaannot/
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Osallistujat Osallistujaluettelo on tämän vahvistuksen liitteenä. 

 

Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 4.11.2022 koneellisesti. 

  Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään lauantaina 

  5.11.2022 klo 20. 

  

Arvioijat  ISU-paneeli: Kati Ovaska (YT), Aino Kyllönen, Ida Huttunen, Leea Sokura, 

Olivia Vilos, Elina Parviainen ja Emmi Niskanen 

  Tähtipaneeli: Hanna Korhonen (YT), Lumi Kiuru ja Helmi Mäkelin  

 

Peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 

  kisat.hytl@gmail.com. Perumisen voi tehdä kuluitta 

  28.10. asti (7 päivää ennen arvontaa). Tämän jälkeen tehdyistä  

  peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärin tai sairaanhoitajan  

  kirjoittaman sairaustodistuksen 19.11.2022 mennessä osoitteeseen 

kisat.hytl@gmail.com. Jos todistusta ei toimiteta, laskutetaan 

ilmoittautumismaksu normaaliin tapaan. Luistelijan vaihtaminen toiseen 

saman sarjan luistelijaan onnistuu 2 vrk (2.11) ennen luistelujärjestyksen 

arvontaa. 

 

Musiikit  Musiikit haetaan Taikkari -palvelusta kilpailujärjestäjän toimesta. 

  Ajantasaiset tiedot tulee olla tallennettuina Taikkari-palveluun viimeistään 

  29.10 mennessä. Varalevy (CD-R) tulee olla mukana kilpailussa ja 

  se annetaan valmentajalle.  

 

Ohjelmalomake  Ohjelmalomakkeet tulee tallettaa Taikkari-seurapalveluun (www.taikkari.fi)  

  29.10 mennessä.   

   

  Huomaattehan, että a-silmut, b-silmut, tähtinoviisit sekä tähtijuniorit 

arvioidaan ISU-arvioinnilla.  

 

Ilmoittautumismaksu Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut laskutetaan seuroilta jälkikäteen. 

 

Stream   HyTL kuvaa suoratoistona kaikki luistelusuoritukset nettiin. Linkki 

  suoratoistopalveluun ilmoitetaan myöhemmin kilpailun nettisivulla. Jos 

  luistelija ei halua, että hänen suoritustaan kuvataan, on siitä ilmoitettava 

  kirjallisesti kisat.hytl@gmail.com 7.11.2022 mennessä. Suoratoistokiellon  

  antaneen luistelijan suoritusta ei kuvata. 
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Lisätietoja  Jenni Virtanen-Laine  Ilja Barinov 

  Kilpailunjohtaja  Kilpailusihteeri 

  kisat.hytl@gmail.com  kisat.hytl@gmail.com 

  puh. 050 5356048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähdään ensi kuussa Hyvinkäällä! 
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