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KILPAILUVAHVISTUS 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN ISU-ARVIOINTISARJOJEN MESTARUUSKILPAILU 2022: A- JA B-SILMUT 
 
Helsingin Luistelijat, Espoon Taitoluisteluklubi ja Espoon Jäätaiturit kiittävät ilmoittautumisestanne ja 
vahvistavat osallistumisenne yksinluistelun Pääkaupunkiseudun ISU-sarjojen mestaruuskilpailuun 2022. 
 
Tämä kilpailuvahvistus koskee A- ja B-silmujen sarjoja, joissa luistellaan Pääkaupunkiseudun B-
silmujen kulta- ja hopeafinaalit, sekä Pääkaupunkiseudun A-silmujen mestaruuskilpailu.   
 
(Mestaruuskilpailun muut sarjat: debytantit, noviisit, sm-noviisit, aluejuniorit, juniorit, sm-juniorit ja 
seniorit järjestetään Espoossa. Niistä on oma kilpailuvahvistus.) 
 
Aika ja paikka La 12.2 – su 13.2. 2022 
 A- ja B- silmut Pirkkolan jäähallissa, Plotinrinne 8, Helsinki 
 (Huom! Kilpailun muut sarjat Matinkylän jäähallissa.)  
 
Alustava aikataulu ja kilpailusarjat 

 Päivä ja kellonaika        Sarja 
La 12.2.2022 klo 09.30-11.00 B-silmujen HOPEAFINAALI, tytöt 

La 12.2.2022 klo 11.15-11.35 B-silmujen KULTAFINAALI, pojat 

La 12.2.2022 klo 11.35-14.10 B-silmujen KULTAFINAALI, tytöt 

Su 13.2.2022 klo 14.15-14.25 A-silmujen MESTARUUS, pojat 

Su 13.2.2022 klo 14.15-17.40 A-silmujen MESTARUUS, tytöt 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Aikataulu tarkentuu 
arvonnan jälkeen ja julkaistaan kilpailun sivulla:  
https://hl.fi/yksinluistelu/kilpailut/pk-seudun-mestaruuskilpailu-12-1322022 
Noudatamme joustavaa aikataulua. Pyydämme kilpailijoita tulemaan ajoissa paikalle.  
 
A-silmut voivat suorittaa kisassa SB-pisteitä, jos he ovat ilmoittaneet siitä 
Taikkarissa viimeistään 1.2.2022. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Kentän koko Pirkkolan jäähalli 1, 30 x 60 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat Lista arvioijista on kilpailuvahvistuksen liitteenä.  
 
Osallistujat Lista kilpailuun hyväksytyistä kilpailijoista on kilpailuvahvistuksen liitteenä. 

 
Peruutukset Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

Peruutukset osoitteeseen: mestis2022silmut(at)gmail.com ja Hanna.Alakomi(at)hl.fi 
 
Järjestävä seura pidättää oikeuden perua kilpailut, jos koronatilanteen takia kilpailua 
ei voida järjestää terveysturvallisesti tai viranomaismääräykset sen kieltävät.  

 
Kilpailumaksu  

Sarja Maksu 
B-silmut 40 e 
A- silmut 40 e 

 
Kilpailumaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 



 1.2.2022 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ajantasaiset lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään 5.2.2022 klo 20.00.  
 
Musiikki Musiikit soitetaan mp3-tiedostoista. Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on 

pyydetty toimittamaan mp3-tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 
ilmoittautumisen yhteydessä. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös 
varakopio CD-levyllä (ei RW). Luistelija jättää (vara)musiikki-CD:n valmentajalle. 

 
Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran 

edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 
 
Arvonta Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta 5.2.2022. Luistelujärjestys ja 

jako verryttelyryhmiin on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään 
10.2.2022. Jos luistelujärjestykseen tulee muutoksia esim. sairastumisten takia, 
ilmoitetaan niistä tämän jälkeen kisan sivuilla.  

 
Tulossivut linkki tuloksiin julkaistaan kilpailun sivulla ennen kilpailua: 

https://hl.fi/yksinluistelu/kilpailut/pk-seudun-mestaruuskilpailu-12-1322022 
 
Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen kisapaikalla 

Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen ensimmäisen verryttelyryhmän alkua. 
Sisäänkäynti: Plotinrinne 8. Luistelijat ilmoittautuvat hallin aulassa infopisteellä.  

 
Pysäköinti Pysäköidä voi liikuntapuiston parkkipaikoilla. Pysäköinti on maksuton. Alueella on 

kaksi pysäköintialuetta. Jäähallin pysäköintialue sijaitsee hallin eteläpuolella 
Pirkkolantien varressa, osoitteessa Plotinrinne 1. Toinen ns. uimahallin 
pysäköintialue sijaitsee jäähallin pohjoispuolella osoitteessa Pirkkolan metsätie 6.  

 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varataan tilat hallilla ja niiden sijainti ohjeistetaan kisapaikalla.  
 
Palkintojenjako Palkintojenjakoa ei järjestetä johtuen vallitsevasta koronatilanteesta. Kilpailun 

tulokset julkaistaan niiden valmistumisen jälkeen kilpailun nettisivuilla. Palkinnot 
luovutetaan seuran edustajalle tulosten valmistuttua.  

  
Ruokailu Kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua. Arvioijille järjestetään kevyt ruokatarjoilu.  

Valmentajille on tarjolla kahvia ja teetä.  
 
Viereisessä uimahallissa on kahvio, jonka mahdollisen aukiolon kisaviikonloppuna 
voi tarkistaa täältä: https://janinsportcafe.fi/yhteystiedot/ 

 
Yleisö Seuraamme viranomaisten ohjeita korona -rajoituksista ja julkaisemme lähempänä 

kilpailua kilpailun nettisivuilla tiedon, pääseekö yleisö seuraamaan kilpailua sisälle 
halliin tai järjestetäänkö mahdollinen striimaus yleisölle. Kilpailun korona -ohje 
tullaan jakamaan kilpailun nettisivulla ennen kilpailua. Kilpailijoita pyydetään 
tutustumaan siihen huolella.  

 
Kilpailun sivut https://hl.fi/yksinluistelu/kilpailut/pk-seudun-mestaruuskilpailu-12-1322022 

 
Muuta Tämän kilpailuvahvistuksen tiedot koskevat sarjoja A-silmut ja B-silmut. 

Mestaruuskilpailun muut sarjat: debytantit, noviisit, sm-noviisit, aluejuniorit, juniorit, sm-
juniorit ja seniorit järjestetään Espoossa. Niistä on oma kilpailuvahvistus ja sarjoja 
koskeva info löytyy: 
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/pk-seudun-isu-arviointisarjojen-/  
 
 

Kilpailunjohtajat Pauliina Rossi ja  Hanna Alakomi 
 mestis2022silmut(at)gmail.com   hanna.alakomi(at)hl.fi 
 p. 0400-927701  

  
Jakelu Espoon Jäätaiturit, ETK, KaTa, EVT, HL, HTK, HTA, MTK, TTK, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujaluettelo, Arvioijat 

 
 

Tervetuloa kilpailemaan Pirkkolaan! 


