
 

  
  1  
  
  KILPAILUVAHVISTUS  24.8.2020 
 
A-ALOITUSKILPAILU 4. JA 5.9.2020 
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry ja Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittävät ilmoittautumisestanne ja vahvistavat 
luistelijoidenne osallistumisen A-Aloituskilpailuun 4.-5.9.2020. 
 
A-Aloituskilpailun järjestäjät HTA ja HTK lähettävät omat kilpailuvahvistuksensa ja tämä vahvistus koskee 
HTK:n perjantaina järjestämää kilpailua, jossa luistelevat debytantit ja SM-juniori, tytöt (LO). 
 
 
Aika ja paikka Perjantai 4.9.2020 noin klo 14:00 – 19:15 

Kaarelan Jäähalli, Kaarelanraitti, 00430 Helsinki 
https://goo.gl/maps/tG698tATwy8sxNas8 

 
Aika ja alustava aikataulu 
 
 Noin klo 14:00 – 19:15. 
 Järjestävät seurat varaavat oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 Ks kohta korona-ohjeistus 
 
Kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksut  
 

Sarja Lo, kesto/kerroin Vo, kesto/kerroin Osall.maksu 

Debytantit, tytöt ja pojat   3.00 +-10 s. 45 e 

SM-Juniorit, tytöt 2.40 +-10 s  45 e  

 
Ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut laskutetaan jälkikäteen seuroilta.  

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
  
Arviointi ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Tuomarit: Pia Alhonen, Anette Henttinen, Anu Sormunen.  

TC Anu Niiniranta, TS Anna Rapanen.  
 
Ilmoittautuneet ja osallistumisen peruuttaminen 
 
 Osallistujaluettelo liitteenä 

 
Luistelija saa osallistua kilpailuun ainoastaan täysin terveenä. Mikäli luistelija on oireinen, 
osallistuminen tulee peruuttaa. Jos peruuttaminen tapahtuu tuntia ennen arvontaa 
keskiviikkona 2.9. klo 19:00, lääkärintodistusta ei tarvita emmekä veloita osallistumismaksua ja 
tuomarikuluja. Arvonnan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyt peruutukset veloitamme 

 
 
Korona-ohjeistus 
 

Seuraamme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita ja päivitämme tietoja tarpeen mukaan.  
Osallistuva seura huolehtii ohjeet kilpailuun osallistuville. 
Vahvistuksen päivämäärällä seuraavat ohjeet ovat voimassa: 

• Luistelija voi tulla hallille tunti ennen oman verryttelyryhmänsä alkua.  

• Järjestämme mahdollisuuksien mukaan väljät pukukoppitilat luistelijoille. Hallissa oleva Sali 

on varattu verryttely käyttöön klo 15 eteenpäin. Kaarelan jäähallin aulassa verryttely on 
kielletty. Ylätasanteella ja myös ulkona voi verrytellä säiden salliessa. 

• HTK suosittaa, että vain oman luistelijan suorituksen aikana huoltajat (2) ovat tervetulleita 
ylätasanteella sijaitsevaan katsomoon. Huoltajat eivät voi tulla verryttelysaliin eikä 
pukukoppiin. 

https://goo.gl/maps/tG698tATwy8sxNas8
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• Kisakatsomossa suositamme käyttämään kasvosuojainta sekä ehdottomasti huolehtimaan 

turvaväleistä  

• Kehotamme luistelijaa ja huoltajia poistumaan kisapaikalta mahdollisimman pian 
kisasuorituksen jälkeen 

• kilpailu on ns. paperikisa, mutta epävirallisia/vahvistamattomia tuloksia voi seurata netistä 
kilpailusivustolta. 

• Palkintojenjakoa ei suoriteta kisapaikalla mutta toimitamme Top3 -palkinnot jälkikäteen 

seuroille.  

• Myös arvioitsijoiden työskentely- ja taukotilassa huolehditaan turvaväleistä 
mahdollisimman hyvin. Arvioitsijoille on tarjolla pientä syötävää ja lämmintä juotavaa 
taukotilassa. 

• Valmentajille emme pysty tilan puutteen vuoksi järjestämään omaa taukotilaa tarjoiluineen. 
Jäähallin puolelta löytyy kahvia ja teetä. Hallissa on yksityinen kahvio ja lähistöllä 
ruokakauppoja. 

• Mikäli koronatilanne muuttuu radikaalisti, varaamme oikeuden muuttaa näitä ohjeita tai 

peruuttaa kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraathan kilpailusivustoa!  
 

 
Arvonta ja verryttelyryhmäjaot sekä julkaisu nettisivuilla  
 

Luistelujärjestyksen arvonta ja verryttelyryhmäjaot suoritetaan liiton ohjeistuksen mukaan 
mahdollisimman myöhään. Arvonta tehdään ISUCalc -tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (Random) 
 
ke 2.9. klo 20.00 ja julkaistaan saman päivän aikana kilpailun nettisivuilla: 

https://www.htk-yksinluistelu.com/40617 
 
Tämän vahvistuksen jälkeen kilpailuinformaatio julkaistaan ainoastaan nettisivuilla!  
 

 
Suunniteltu ohjelma -lomakkeet ja musiikit  
 

Kilpailijoiden (Debs, SM-jun) suunniteltu ohjelma -lomakkeet pyydämme toimittamaan 

viimeistään lauantaina 29.8.2020 osoitteeseen: yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com 
 
Musiikki soitetaan koneelta, mutta varalta pyydämme luistelijoita tuomaan CD-kilpailulevyn 

mukana kisapaikalle. Ohjelman musiikin voi toimittaa MP3:na myös 29.8.2020 mennessä 
osoitteeseen: yl.musiikit@helsingintaitoluisteluklubi.com 

 
Muuta huomioitavaa 
 

Aloituskilpailuissa ei voi suorittaa elementtitestejä. 
Kaarelan jäähallilla on maksullinen pysäköinti, paikkoja on rajoitetusti. 
 

Kilpailunjohtaja 
 

Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com , GSM 050 532 0163 
 
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN A-ALOITUSKILPAILUUN KAARELAAN! 
 
 
Jakelu  
 EVT, HTA, HTK, KaTa, PoRiTa, RauTL, SalPa, TRT 
 
 
Muu jakelu Arvioijat, Sirkka Kiilamo, Mette Vilos 
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