
 
 
  
 
 
 

                KILPAILUVAHVISTUS 17.3.2022 
 
 
 
 
 
YKSINLUISTELUN JA JÄÄTANSSIN SM-NOVIISIEN SM-KILPAILUT 
 

YKSINLUISTELUN DEBYTANTTIEN KULTAFINAALI 
 

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

Helsingin Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisesta ja vahvistaa liitteen mukaiset luistelijat kilpailuun. 

 
 

Paikka  Oulunkylän jäähalli  

Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki 

 
 
Kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksu 
 

Sarja Maksu 
 

Yksinluistelu, Debytantit, tytöt ja pojat 
 

Vo 35 € 

Yksinluistelu, SM-noviisit, tytöt  
 

Lo + Vo 65 € 

Yksinluistelu, SM-noviisit, pojat 
 

Lo + Vo 65 € 

Jäätanssi, debytantit (Basic Novice) Kuvio- ja 
vapaatanssi 

35 € 

Jäätanssi, noviisit (Intermediate Novice) Kuvio- ja 
vapaatanssi 

35 € 

Jäätanssi, SM-noviisit Kuvio- ja 
vapaatanssi 

35 € 

   
Ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta ilmoittautusajan päättymisen jälkeen ja ne on 
maksettava ennen kilpailupäivää. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 

 
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 – 09.45 
 

SM-noviisit tytöt, LO-harjoitus Ryhmä 1 

klo 09.45 – 10.15 
 

SM-noviisit tytöt, LO-harjoitus Ryhmä 2 

klo 10.30 – 11.00 
 

SM-noviisit tytöt, LO-harjoitus Ryhmä 3 

klo 11.30  
Jäätanssin kuviotanssikilpailut 

- debytantit, noviisit, SM-noviisit 

klo 12.45 
 

Debytantit KF tytöt, VO-kilpailu 

klo 15.43 
 

Debytantit KF pojat, VO-kilpailu 

klo 16.40 
  

SM-noviisit SM pojat, LO-kilpailu 

klo 17.00 – n. 19.30 
 

SM-noviisit SM tytöt, LO-kilpailu 

 
 
 
 



Sunnuntai 27.3.2022 
 

klo 08.10 – 08.25 
 

JT SM-noviisit vapaatanssi, harjoitus 

klo 08.25 – 08.55 
 

SM-noviisit pojat, VO-harjoitus 

klo 09.10 – 09.45 
 

SM-noviisit tytöt, VO-harjoitus Ryhmä 1 

klo 09.45 – 10.20 
 

SM-noviisit tytöt, VO-harjoitus Ryhmä 2 

klo 10.35 – 11.10 
 

SM-noviisit tytöt, VO-harjoitus Ryhmä 3 

klo 11.40 
Jäätanssin vapaatanssikilpailu 

- debytantit, noviisit, SM-noviisit 

klo 12.30 
 

SM-noviisit pojat, VO-kilpailu 

klo 12.55 – n. 15.45 
 

SM-noviisit tytöt, VO-kilpailu 

 

• SM-noviisien harjoitukset luistellaan arvotussa järjestyksessä 

• Kilpailun sarjakohtainen aikataulu liitteenä 

• Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen 
 

Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 

Arviointi  
Käytössä on ISU-arviointi. 

 
Arvioijat  

Arvioijien lista on julkaistu kilpailun nettisivulla. 
 
Osallistujat  

Osallistujalista on liitteenä 
 
Osallistumisen peruuttaminen  

STLL:n sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. 
 
Peruutukset on ilmoitettava järjestäjälle sähköpostiin yl.kilpailunjohtaja@hl.fi ja peruutus 
on tehtävä myös Taikkariin. Peruutukset on tehtävä viimeistään tiistaina 22.3.2022 klo 
15.30 mennessä.  

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Mikäli suunniteltu ohjelma on muuttunut 16.3.2022 jälkeen ja ennen arvontaa, on siitä 
ilmoitettava järjestäjälle yl.kilpailunjohtaja@hl.fi viimeistään tiistaina 22.3.2022 klo 15.30 
mennessä. Päivitetty lomake on tallennettava Taikkariin tiistaina 22.3. klo 15.30 
mennessä. 
 

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. 

 
Arvonta  

Arvonta suoritetaan tiistaina 22.3.2022 alkaen klo 17. Jako verryttelyryhmiin suoritetaan 
samalla. Arvonnan jälkeen ja ryhmien vahvistamisen jälkeen niitä ei saa muuttaa, vaikka 
poisjääntejä tulisi. Luistelujärjestykset julkaistaan tiistai-iltana kisasivuilla 

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

 
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. 
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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, Mari Taipale 
 

yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
 

  Kilpailusihteeri 
  Pilvi Hulkkonen ja Tiia-Mari Teikari   

 

yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
 
 
Liitteet Osallistujat ja arvontaryhmät 
 Kilpailujen aikataulukooste 
 
Jakelu SM- ja loppukilpailupaikan ja kultafinaalipaikan lunastaneiden kilpailijoiden seurat, STLL, 

arvioijat 
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