
  
  

  
 

 
KILPAILUVAHVISTUS  2.2.2023 

 
YL SM-noviisien ja debytanttien 60+60+POJAT -kilpailu  10-12.2.2023 
 
Helsingin Luistelijat kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun 
SM-noviisien ja debytanttien 60+60 +pojat -kilpailuun. 
 
Aika ja paikka pe 10.2 – su 12.2. 2023 
 

Pirkkolan jäähalli 1, Plotinrinne 8, Helsinki 
https://palvelukartta.hel.fi/fi/unit/67714 
   

Alustava aikataulu ja kilpailusarjat 
 

 Päivä ja kellonaika        Sarja 
pe 10.2. klo 18.00-20.50 SM-noviisit, tytöt R1, lyhytohjelma 
   
la 11.2. klo 9.00-12.37 Debytantit, tytöt R1 
la 11.2. klo 13.10-16.31 SM-noviisit, tytöt, R1 vapaaohjelma 
la 11.2. klo 17.00-17.11 Debytantit, pojat 
la 11.2 klo 17.01-17.22 SM-noviisit, pojat, lyhytohjelma 
la 11.2. klo 17.40-20.30 SM-noviisit, tytöt R2, lyhytohjelma 
  
su 12.2. klo 9.00-12.37 Debytantit, tytöt R2 
su 12.2. klo 13.10-13.27 SM-noviisit, pojat vapaaohjelma 
su 12.2. klo 13.30-16.51 SM-noviisit, tytöt R2 vapaaohjelma 

 
Debytantit, pojat luistelevat lauantaina SM-noviisit, poikien lyhytohjelman 
verryttelyryhmässä. Debytanttien vapaaohjelman verryttelyaika on 5 min ja 
SM-noviisien lyhytohjelman verryttely on 4 min. Siksi debytantit, pojat 
aloittavat verryttelyn ensin ja SM-noviisit, pojat tulevat jäälle 1min kuluttua.  
 
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Aikataulu tarkentuu 
arvonnan jälkeen ja julkaistaan tulossivulla: 
https://www.figureskatingresults.fi/results/2223/YLSMNOVDEB3vk/index.htm 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko Pirkkolan jäähalli 1, kentän koko 30 x 60 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi  
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Lista arvioijista on vahvistuksen liitteenä.  
 
Osallistujat Lista osallistujista on kilpailuvahvistuksen liitteenä. 

 
Peruutukset Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.  

Peruutukset Taikkariin sekä osoitteeseen: yl.kilpailunjohtaja@hl.fi 
(Viime hetken peruutukset kilpailupäivänä WhatsApp-viestillä: 0400-927701). 



  
 

Kilpailumaksu  
Sarja Maksu 
Debytantit, tytöt ja pojat 35 e 
SM-noviisit, tytöt ja pojat 65 e 

 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen jälkeen. Kilpailun järjestävä 
seura lähettää osallistuvalle seuralle viitteellisen laskun, jolla ilmoittautuminen 
maksetaan ennen kilpailua, laskuun merkittyjen tilitietojen ja eräpäivän mukaisesti.  
 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet tulee olla päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) 
viimeistään arvonnan alkuun mennessä 8.2.2023 klo 14.30. Mikäli 
ohjelmaan/ohjelmiin on tullut muutoksia ilmoittautumisen lähettämisen jälkeen, tee 
muutokset ilmoittautumisen yhteydessä annettuun ohjelmaan (ei 
kilpailuyksikkökohdassa, josta tieto ei välity jo ilmoittauduttuun kilpailuun). 
 

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 
valmentajalleen. 

 
Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön: valmentajat, 

seuran edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilönä. (Nimen kirjoittaminen 
lisätietoihin ei riitä.) 

 
Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit tulee olla ilmoitettu kilpailun 

järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä 1.2.2023 mennessä. Hoika-järjestelmässä 
luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa elementtitestien 4, 
5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2023-2024. 

 
Arvonta ja luistelujärjestys 

 Paikka Aika (X) 
Arvonta suoritetaan FSM 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla 
(randomize) 

 
keskiviikkona 
08.02.2023 
klo 14.30 

 

 
Arvontaa voi seurata Teamsin kautta klo 14.30-15.00 
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 
Luistelujärjestys päivitetään kilpailun tulossivulle arvonnan jälkeen. 
 
SM-noviisien vapaaohjelmat luistellaan lyhytohjelman tulosten mukaan 
käänteisessä järjestyksessä.  

 
Tulossivut Tulokset tullaan julkaisemaan osoitteessa:  

https://www.figureskatingresults.fi/results/2223/YLSMNOVDEB3vk/index.htm 
 

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 on varattu sali hallin toisessa kerroksessa ja sen sijainti 

ohjeistetaan kisapaikalla.  
 
Palkintojenjako Palkintojenjako järjestetään kunkin kilpailun jälkeen tulosten varmistuttua. 

Palkintojenjaossa palkitaan kolme parasta. Kilpailun tulokset näkyvät tulossivulla.  
  
Ruokailu Jäähallissa sekä viereisessä rakennuksessa (uimahallin rakennus) on 

kahviot, jotka palvelevat aukioloaikoinaan. Uimahallin kahvilasta voi ostaa 
myös lämpimiä aterioita. Tarkemmat tiedot ja aukioloajat: 
https://janinsportcafe.fi/pirkkola/. 

 
Arvioijille järjestetään ruokatarjoilu. Valmentajille on tarjolla kahvia/ teetä.  

 
Yleisö Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailua jäähallin katsomosta sekä 

palkintojen jakoa jäähallin aulassa. Tapahtuma on yleisölle maksuton. 
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/sm-
noviisien-debytanttien-6060pojat-kilpailu-10-1222023 

 
 
Kilpailunjohtaja Pauliina Rossi / Jenni Luoma / Mari Taipale 
 ja HL kisatiimi 
 
 tiedustelut: yl.kilpailunjohtaja@hl.fi  / Pauliina Rossi, p. 0400-927701  
  
 

  
 

Jakelu Kilpailun nettisivu, STLL, arvioijat ja osallistuvat seurat: 
 Espoon Jäätaiturit, Espoon Taitoluisteluklubi, Etelä-Vantaan Taitoluistelijat, 

Helsingin Luistelijat, Helsingin Taitoluisteluakatemia, Helsingin Taitoluisteluklubi, 
Hämeenlinnan Taitoluistelijat, Jeppis Skating ry, Joensuun Kataja, Jyväskylän 
Taitoluisteluseura, Järvenpään Taitoluistelijat, Kauniaisten Taitoluisteluklubi, 
Keravan Luistinseura, Kokkolan Taitoluistelijat, Koovee ry Taitoluistelu, Kotkan 
Taitoluistelu, Kouvolan Taitoluistelu, Kuopion Luisteluseura, Lahden Taitoluistelijat, 
Lappeenrannan Taitoluistelijat, Mikkelin Luistelijat, Oulun Luistelukerho, Porin 
Taitoluistelu, Porvoon Taitoluistelijat, Rauman Taitoluistelijat, Salon Palloilijat, 
Savonlinnan Taitoluistelijat, Seinäjoen Taitoluistelijat, Skating Club Turku, Tappara, 
Tikkurilan Taitoluisteluklubi, Turun Riennon Taitoluistelu, Tuusulan Luistelijat, 
Uplakers Taitoluistelu, Varala-Tiimi, Varkauden Tarmo, Vihdin Taitoluistelijat ry 

 
 
Liitteet Aikataulu, osallistujaluettelo ja arvioijat 

 
 
 

Tervetuloa kilpailemaan Pirkkolaan! 


