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KILPAILUVAHVISTUS 
Debytanttien kutsukilpailu TIMANTTI CUP 7.12.2022 
 

Helsingin Luistelijat kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
yksinluistelun debytanttien kutsukilpailuun.  

 
 
Aika ja paikka Keskiviikkona 7.12.2022  

Kaarelan jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki 
 
Alustava alkamisaika on klo 17.00, minuuttiaikataulu julkaistaan 5.12 
 

 
Alustava aikataulu ja kilpailusarjat 
 

 Päivä ja kellonaika        Sarja 
 
Ke 7.12.2022 n klo 17.00-19.05 

 
Debytantit 
Tytöt ja pojat 
 

 
Pojat ja tytöt luistelevat samoissa verkkaryhmissä, mutta kilpailevat omissa 
sarjoissaan. 
 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Aikataulu tarkentuu 
arvonnan jälkeen ja julkaistaan kilpailun sivulla:  
https://hl.fi/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/2022-2023/timantti-cup-
7122022 
 
Noudatamme joustavaa aikataulua. Pyydämme kilpailijoita tulemaan ajoissa paikalle.  

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko Kaarelan jäähalli 2, 58 x 28 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
 
Arvioijat Kilpailun arvioijat ovat: 
 

Tuomarit: Katri Laakso (YT), Elina Turunen, Anette Henttinen, Riina Kauppinen 
 
Tekniset: Paiu Carlson (TC), Isabella Vilos (TS), Olivia Vilos (RO) 

 
 
Osallistujat Lista kilpailuun hyväksytyistä kilpailijoista on kilpailun nettisivulla.  

 
Peruutukset Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

Peruutukset pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen: 
yl.kilpailunjohtaja@hl.fi sekä merkitsemään peruutus Taikkariin. 
 
(Järjestävä seura pidättää oikeuden perua kilpailut, jos koronatilanteen takia kilpailua 
ei voida järjestää terveysturvallisesti tai viranomaismääräykset sen kieltävät.)  

  



 27.12.2022 
 

Kilpailumaksu  
Sarja Maksu 
Debytantit 45 e 

 
Kilpailumaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajantasaiset lomakkeet tulee tallentaa Taikkariin viimeistään 24.11.2022 klo 20.00.  

 
Musiikki Musiikit soitetaan mp3-tiedostoista. Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot pyydetään 

toimittamaan mp3-tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi) viimeistään 24.11.2022. 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 
Luistelija jättää (vara)musiikki-CD:n valmentajalleen. (HL ei kerää varamusiikkeja.)  

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

edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 
 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta 28.11.2022 ja 

jako verryttelyryhmiin tehdään 5.12. Luistelujärjestys ja jako verryttelyryhmiin 
on nähtävillä kilpailun nettisivuilla viimeistään 5.12.2022.  

 
Tulossivut Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kilpailun sivuilla: 

https://hl.fi/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/2022-2023/timantti-cup-
7122022 
 

Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen kisapaikalla 
Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen ensimmäisen verryttelyryhmän alkua. 
Luistelijat ilmoittautuvat hallin aulassa infopisteellä.  

 
Pysäköinti Pysäköidä voi jäähallin parkkipaikoilla. Pysäköinti on maksullinen. Parkkipaikkoja 

on rajallinen määrä.  
 
Lämmittelytilat Lämmittelyyn varataan tilat hallilla ja niiden sijainti ohjeistetaan kisapaikalla.  
 
Palkintojenjako Palkintojenjako järjestetään kilpailun jälkeen jäähallin aulassa. 

 
Ruokailu Kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua. Jäähallissa on kahvio. Arvioijille järjestetään 

kahvi/tee ja sämpylä-välipala. Valmentajille tarjotaan kahvi tai tee.   
 
Yleisö Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailua jäähallin lehteriltä sekä palkintojen jakoa 

jäähallin aulassa. Tällä hetkellä ei tiedossa ole esim. koronaan liittyviä rajoituksia, 
jotka vaikuttaisivat kilpailun järjestämiseen. Mikäli tilanne muuttuu, ilmoitamme siitä 
kilpailun nettisivulla. Kulku jäähallin pukukoppikäytäville, pukukoppeihin ja jään 
laidalle on sallittua vain luistelijoille, valmentajille, arvioijille ja kilpailun 
toimihenkilöille.  

 
Kilpailun sivut https://hl.fi/tapahtumat/kilpailut/yksinluistelukilpailut/2022-2023/timantti-cup-

7122022 
 
 

Kilpailunjohtaja Pauliina Rossi / HL kisatiimi 
 
 yl.kilpailunjohtaja@hl.fi   
   

  
Jakelu ETK, HTK, SCT, arvioijat, Mette Vilos 

 
Liitteet Osallistujaluettelo julkaistaan kilpailun nettisivulla 
 

 
Tervetuloa kilpailemaan Kaarelaan! 


