
 
 
  
 
 
 

               KILPAILUKUTSU 
 
 
 
 
 
YKSINLUISTELUN JA JÄÄTANSSIN SM-NOVIISIEN SM-KILPAILUT 
 

YKSINLUISTELUN DEBYTANTTIEN KULTAFINAALI 
 

JÄÄTANSSIN NOVIISIEN (Intermediate Novice) JA DEBYTANTTIEN (Basic Novice) LOPPUKILPAILUT 
 

Helsingin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita sekä 

pisterankingin perusteella kilpailupaikan saaneet luistelijat otsikon kilpailuihin 26.-27.3.2022. 

 

Paikka  Oulunkylän jäähalli  

Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki 

 
 
Kilpailusarjat   
 Sarja                                     LO/KT kesto/kerroin          VO/ kesto/kerroin 
 

JT Debytantit 43-50 s/0,7/kuviotanssi 
Foxtrot ja Rhythm Blues 

2 min +- 10 s / 1,0 

JT Noviisit 43 s-1 min 8 
s/0,7/kuviotanssi 
R3: Foxtrot ja European 
Waltz 

2 min 30 s +- 10 s / 1,0 

JT SM-noviisit n. 1 min/1,0/kuviotanssi 
Westminster Waltz ja Blues 

3 min +- 10 s / 1,0 

Debytantit, tytöt ja pojat 
 

 3 min +- 10 s / 1,3 

SM-noviisit, tytöt  
 

2 min 20 s +- 10 s/0,7 3 min 10 s +- 10s / 1,4 

SM-noviisit, pojat 
 

2 min 20 s +- 10 s/0,8 3 min 10 s +- 10s / 1,6 

 
Säännöt Kilpailuissa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
 
Ajankohta ja alustava aikataulu 
 

Lauantai 26.3.2022 
 

klo 08.05 – 08.30 JT SM-noviisit kuviotanssit, harjoitus 
 

klo 08.30 – 09.00 SM-noviisit pojat, LO-harjoitus 
 

klo 09.15 – 11.15 SM-noviisit tytöt, LO-harjoitus 
 

klo 11.30 – 12.30 Jäätanssin kuviotanssikilpailut 
- debytantit, noviisit, SM-noviisit 

klo 12.45 – 15.50 Debytantit KF tytöt, VO-kilpailu 
 

klo 15.50 – 16.20 Debytantit KF pojat, VO-kilpailu 
 

klo 16.45 – 17.05 SM-noviisit SM pojat, LO-kilpailu 
 

klo 17.05 – 20.00 SM-noviisit SM tytöt, LO-kilpailu 
 

 
 
 
 



Sunnuntai 27.3.2022 
 

klo 07.45 – 08.10 JT SM-noviisit vapaatanssi, harjoitus 
 

klo 08.10 – 08.40 SM-noviisit pojat, VO-harjoitus 
 

klo 08.55 – 11.00 SM-noviisit tytöt, VO-harjoitus 
 

klo 11.30 – 12.10 Jäätanssin vapaatanssikilpailut 
- debytantit, noviisit, SM-noviisit 

klo 12.30 – 12.55 SM-noviisit pojat VO-kilpailu 
 

klo 13.00 – 16.00 SM-noviisit tytöt VO-kilpailu 
 

 
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Arviointi  

Käytössä on ISU-arviointi 
 
Arvioijat  

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Virallinen ilmoittautuminen avautuu STLL Taikkari-järjestelmässä sunnuntaina 6.3.2022  
klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 20.00. Jälki-ilmoittautuminen päättyy jo 
keskiviikkona 16.3.2022 klo 20.00. Jälki-ilmoittautumisen ilmoittautumismaksu on 
kaksinkertainen.  
 
Luistelijan suunniteltu ohjelma (tarkistettu) ja ohjelmamusiikki on oltava ladattuna Taikkariin 
ennen ilmoittautumista. Ilmoittautumista ei voi suorittaa loppuun ilman em. tietoja. 
 
Kilpailijoiden lisäksi Taikkarissa ilmoitetaan myös kilpailuun osallistuvat valmentajat ja seuran 
edustajat tai toimihenkilöt. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, sarjaan vaadittavat 
elementtitesti on suoritettu/voimassa.  
 
Ilmoittakaa lisätiedoissa sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuran 
laskutustiedot. 
 
Kilpailuun voi ilmoittaa ainoastaan ne henkilöt, joilla on voimassa oleva kilpailu- tai 
toimihenkilöpassi. 

 
Osallistumisen peruuttaminen  

sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Sarja Maksu 
 

Yksinluistelu, Debytantit KF 
 

35 € 

Yksinluistelu ja jäätanssi, SM-noviisit SM 
 

65 € 

Jäätanssi, debytantit ja noviisit 
 

35 € 

 
Ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta ilmoittautusajan päättymisen jälkeen. Arvioijien 
kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tallennetaan Taikkariin viimeistään keskiviikkona  
16.3.2022 klo 20.00.  
 

Musiikki  
Musiikkitiedostot tallennetaan Taikkariin mp3-tiedostona viimeistään keskiviikkona 16.3.2022 
klo 20.00. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-R (EI RW). Mikäli 
musiikkitiedostoihin tulee muutoksia 16.3.2022 jälkeen, pyydämme ilmoittamaan muutokset 
suoraan osoitteeseen yl.kilpailunjohtaja@hl.fi. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 



Huom. Koska STLL striimaa kilpailun SkatingFinland Liven yms. kautta, on tärkeää, että myös 
musiikkitiedot on tallennettu Taikkariin asianmukaisesti 16.3.2022 mennessä. 

 
Elementtitestit  

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella. Ilmoita vain ne tasot, jotka 
luistelijalta puuttuvat. 
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023. 

 
Arvonta  

Arvonta suoritetaan keskiviikkona 23.3., kellonaika vahvistetaan myöhemmin. Jako 
verryttelyryhmiin suoritetaan samalla. 

 
Sääntökirjan kohdan 15.11.mukaan SM- ja kultafinaalissa/loppukilpailussa ensimmäisen 
kilpailuosion luistelujärjestys on valintakilpailujen pisterankingin käänteinen järjestys, mutta 
luistelujärjestys arvotaan ryhmittäin. Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelman luistelujärjestys on lyhytohjelmatuloksen käänteinen järjestys. Jäätanssin 
kilpailusarjoissa, joissa on sekä kuvio- että vapaatanssi, vapaatanssikilpailut luistellaan 
kuviotanssien tulosten käänteisessä järjestyksessä. 

 
Ruokailu  

Kilpailun aikana järjestetään ruokailumahdollisuus valmentajille sekä arvioijille. 
 
Muuta huomioitavaa  

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla 
vaikutuksia kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin 
varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi luistelijoille, 
valmentajille ja yleisölle. Ajankohtainen koronaohjeistus julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  

 
Kilpailun nettisivut  

https://hl.fi/seura/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/sm-noviisit-sm-kilpailu-debytantit-kf-
jaatanssin-noviisisarjojen 

 
 
Tulossivut  

http://www.figureskatingresults.fi/results/2122/YLJTSMNOVSMDEBKF/index.htm 
 
 

 

TERVETULOA! 
 
 
 
 
 

Kilpailunjohtajat 
 

Jenni Luoma ja Mari Taipale 
 

yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
 

  Kilpailusihteerit 
 

Pilvi Hulkkonen ja Tiia-Mari Teikari 
 

yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
 
 
 
Liitteet  

SM- ja loppukilpailupaikan lunastaneet, elementtilomake 
  
Jakelu  

SM- ja loppukilpailupaikan ja kultafinaalipaikan lunastaneiden kilpailijoiden seurat, STLL, 
arvioijat 

https://hl.fi/seura/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/sm-noviisit-sm-kilpailu-debytantit-kf-jaatanssin-noviisisarjojen
https://hl.fi/seura/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/sm-noviisit-sm-kilpailu-debytantit-kf-jaatanssin-noviisisarjojen
http://www.figureskatingresults.fi/results/2122/YLJTSMNOVSMDEBKF/index.htm

