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KILPAILUKUTSU  

Pääkaupunkiseudun MINIEN KUTSUKILPAILU 

Helsingin Luistelijat kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä, lisenssin tai 
kilpailuluvan lunastaneita pääkaupunkiseudun luistelijoita Minien kutsukilpailuun.  
 
Kutsu koskee: 
 tyttöjen kilpailun osalta seurojen Espoon Jäätaiturit, EVT ja HL luistelijoita sekä 
 poikien kilpailun osalta EsJt:n, KaTa:n, HTA:n ja HL:n luistelijoita.  
 
Aika ja paikka  Keskiviikkona, 16.11.2022 

Kaarelan jäähalli, Kaarelan raitti 2, 0043 Helsinki 
Alustava alkamisaika klo 16.30 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden muutoksiin tarvittaessa. 

 
Sarjat   Kilpailussa järjestetään sarjat: 
  

Minit, 
2013 syntyneet 
 

tytöt Laajennettu 
tähtiarviointi 
 

Minit, 
2014 syntyneet ja nuoremmat 
 

tytöt Laajennettu 
tähtiarviointi 

Minit, 
pojat 
 

pojat Laajennettu 
tähtiarviointi 

 
Kilpailussa luistellaan vapaaohjelma.  
 
Kilpailu on pk-alueen Minit-Cup:n syksyn valintakilpailu ja 
tämän sekä kevään valintakilpailun tulosten perustella 
luistelijat voivat tavoitella paikkaa kevään finaalikilpailussa. 
 
HL varaa oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. 

 
Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022-

2023. Arviointitapana on laajennettu tähtiarviointi.  
 
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tehdään Taikkarin (www.taikkari.fi) kautta 

keskiviikkona 12.10.2021 klo 9.00 alkaen ja perjantaihin 
21.10.2022 klo 20.00 mennessä. Ilmoittautumalla kilpailuun 
luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 
sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa 
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(ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja tulokset järjestävän 
seuran www-sivuilla). Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan 
kohdan 15.4. mukaisesti. 

 
Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus julkaistaan kilpailun internet sivulla ennen 

kilpailua.  
 
Arvonta  Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan järjestävän seuran 

toimesta ennen kilpailua. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksessa.  

 
Aikataulu   Kilpailuun on varattu jääaikaa keskiviikkona n klo 16.30-

18.30 välillä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailu-
vahvistuksen yhteydessä. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulun muuttamiseen tai kilpailun peruuttamiseen 
tarvittaessa. 

 
Kilpailun nettisivut https://hl.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-yksinluistelu 
 
 
Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-

tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) 28.10.22 klo 20 
mennessä. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään 
lataamansa tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista 
on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD_levyllä (ei 
RW). Luistelija jättää (vara)musiikki-CD:n valmentajalle.  

 
Ilmoittautumismaksu  Kilpailumaksu on 25e / luistelija. Lisäksi veloitetaan 

tuomarikulut. Molemmat veloitetaan kisan jälkeen 
tuomarilaskutuksen yhteydessä. 

 
Peruutukset  Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 

mukaisesti. Peruutukset pyydetään ilmoittamaan 
sähköpostitse osoitteeseen: yl.kilpailunjohtaja@hl.fi sekä 
merkitsemään peruutus myös Taikkariin.  

 
Tuomarit Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä  

kilpailun internet sivulla ennen kilpailua. 
  
 
 
Kilpailun johtaja/tiedustelut 
 
  yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
  HL kisatiimi 
 
 
   
 
Jakelu   Espoon Jäätaiturit, KaTa, EVT, HTA, HL sekä Mette Vilos 
 
 
 
 Tervetuloa kisaamaan Kaarelaan! 
 


