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KILPAILUOHJEET 
 
Ilmoittautuminen kilpailuihin 
 

1. Johtokunta päättää päävalmentajan kanssa kilpailuihin osallistumisesta. 
pääperiaatteet ovat seuraava:  
 
- kauden aikana luistelija osallistu kilpailuihin 1 krt/kuukausi  
- tähtisarjan -kilpailijat osallistuvat Kaakkoisen alueen kilpailuihin, 

poikkeuksellisesti Uudenmaan ja Idän alueen kilpailuihin. 
 

- ISU-sarjan -kilpailijat osallistuvat Kaakkoisen ja Idän alueilla järjestäviin 
kilpailuihin ja yhteen-kahteen IC-kilpailuun.   
 

- Seura osallistuu SB-, valinta- ja loppukilpailuihin. 
 
- pyrimme, että samaan kilpailuun osallistuu mahdollisimman moni seuran luistelija 

 
2. Hanki kilpailulupa tai kilpailupassi (ohje ja lisätietoa seuran nettisivuilla). Ilmoita 

maksupäivä ja ID-Numero kilpailuvastaavalle. kilpailuvastaava@hatal.net 
 

3. Ilmoittaudu kilpailuihin viimeistään 3 päivää ennen kutsussa mainittua 
ilmoittautumispäivää linkin kautta https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-
testit/kilpailut/kilpailuihin-ilmoittautuminen/. Ilmoittautua voi pääsääntöisesti 
kilpailuihin, joihin on HaTaLin nettisivuilla merkitty ”kyllä” osallistumme. Jos seura ei 
osallistu kilpailuun, mutta vanhemmat haluavat, että lapsi osallistuu siihen, seura ei 
vastaa lapsen valmistamisesta kilpailuun, eikä lähetä valmentajaa mukaan.  

 
Ilmoittautuminen on sitova, ilmoittautua ei voi ”varmuuden vuoksi” useampaan 
kilpailuun. Kts kohta osallistumisen peruminen. 

 
4. Kilpailuvastaava varmistaa päävalmentajalta kilpailuun ilmoitettavat luistelijat ja 

ilmoittaa heidät karsintajärjestyksessä järjestävälle seuralle. Jos järjestävä seura 
joutuu suuren osallistujamäärän vuoksi karsimaan osallistujia, karsinta tapahtuu 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisjärjestystä pyritään kierrättämään niin, 
että kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä tasavertaisesti kilpailemaan. 

 
5. Pääsitkö mukaan kilpailuun vai karsiuduitko? Asia selviää kilpailut järjestävän seuran 

julkaisemasta osallistujalistasta. Seuraa itse järjestävän seuran nettisivuja ja oman 
seuran nettisivuja. Arvottu luistelujärjestys ja kilpailujen aikataulu löytyvät arvonnan 
jälkeen järjestävän seuran nettisivuilta. 
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6. Maksa kilpailumaksu HaTaLin pankkitilille (FI40 55060 020052 161; teksti kentällä: 
luistelijan nimi; kilpailun päivämäärä ja paikka) viimeistään yksi päivää ennen 
kilpailupäivää (eli jos kilpailu on 2.10.2019, kilpailumaksu pitää maksaa viimeistään 
1.10.2019). 
 
Seura määrittää kilpailukulut kattavat seuralle maksettavat kilpailumaksut alla olevan 
luokittelun mukaisesti (sis. Järjestävälle seuralle maksettavan ilmoittautumismaksun 
+ tuomarikulut + valmentajakulut), jonka kilpailuihin ilmoittautunut luistelija maksaa 
seuran tilille.  
 
Mikäli kilpailumaksu jätetään maksamatta, seura ei ilmoita luistelijaa muihin 
kilpailuihin ennen kuin maksu on suoritettu. 
 

7. Kilpailumaksut  
- ISU-kilpailut (kaikki sarjat, yksi ohjelma) 65€  
- Tähtikilpailut: Silmut, Minit, Taitajat, aluesarjat 45€ 
- Tintit 35€ 

 
Kansainväliset kilpailut: kyseisen kilpailun osallistumismaksu, kuitenkin vähintään 
em. sarjan hinta 
 

 
8. Jokainen kilpailija vastaa itse muista omista kustannuksistaan kilpailuihin liittyen. 

Näitä ovat mm. matkat, kuljetukset kisapaikalla, yöpymiset ja ruokailut. 
 

9. Periaate valmentajan kuljetuksissa kilpailuihin on: ”Ensimmäinen kilpailussa 
luisteleva seuran luistelija perheineen vie mennessään ja viimeinen tuo tullessaan”. 
Jos valmentaja kuitenkin haluaa mennä kilpailuihin jotenkin muuten kuin luistelijoiden 
tarjoamalla kyydillä, kuten omalla autolla, hän maksaa matkakulut itse. Ulkomailla 
järjestettäviin kilpailuihin valmentaja ei ole velvoitettu lähtemään mukaan ellei toisin 
erikseen sovita.  

 
10. Mikäli kilpailut kestävät 2 tai useamman päivän ja sijaitsevat niin kaukana, että 

valmentajan on pakottava syy olla kilpailuissa useampana kuin yhtenä päivänä 
mukana, on yövyttävä hotellissa tai muussa maksullisessa majoituksessa, 
valmentajan yöpymiskustannukset jaetaan ko. kilpailuihin osallistuvien luistelijoiden 
kesken. Jos perhe/perheet päättävät itse yöpyä hotellissa ja/tai siirtyä 
kilpailupaikkakunnalle jo kilpailupäivää edellisenä iltana, ja valmentaja joutuu 
matkustamaan itse yhtenä tai useampana päivänä kilpailuihin, perheet maksavat 
valmentajan kilometrikorvaukset/matkakustannukset kilpailupäiviltä Haminasta 
kilpailupaikalle ja takaisin. 

 
11. Valmentajan matka- ja majoituskulut seura jakaa osallistujien kesken ja laskuttaa 

jälkikäteen. Valmentajan mahdollinen hotellimaksu (edullisin huonevaihtoehto) 
pyydetään laskulle tai maksetaan paikan päällä ja laskutetaan seuraa jälkikäteen. 

 
Laskutusosoite:  
Haminan Taitoluistelijat ry, Toukolantie 8A, 48770 Kotka.  
Y-tunnus: 2341355-3 
sähköposti puheenjohtaja@hatal.net. 

mailto:puheenjohtaja@hatal.net
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12.  Mikäli kilpailuihin on ilmoittautunut seurasta ainoastaan 1-2 luistelijaa, seuralla ei ole 

velvollisuutta lähettää valmentajaa luistelijan/luistelijoiden mukana kilpailuihin. (Tämä 
ei koske SB-, valinta- tai loppukilpailuja). Tässä tapauksessa heti ilmoittautumisajan 
umpeuduttua kilpailuvastaava ottaa yhteyttä luistelijaan/luistelijan huoltajaan, 
ilmoittaa ettei valmentaja ole lähdössä kilpailuun mukaan ja kysyy haluaako luistelija 
tästä huolimatta osallistua vai peruuko ilmoittautumisensa. 

 
Seuralla on myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden seurojen kanssa ja lähettää 
kisoihin yhteisen valmentajan tai sopia valmentajayhteistyöstä muuten kisojen 
yhteydessä. 
 

13. Sairastapaukset, osallistumisen peruminen: 
 

- Sairastapauksissa ilmoitetaan asiasta välittömästi kilpailuvastaavalle. Jos 
sairastuminen tapahtuu kilpailupäivänä, ilmoita asiasta myös valmentajalle 
heti. 

 
- Kilpailuvastaava ilmoittaa perumisen järjestävälle seuralle ja valmentajalle. 

Varaudu hankkimaan lääkärintodistus. Järjestävä seura voi vaatia 
maksamaan kilpailumaksun ilman sitä. Toimita lääkärintodistus 
kilpailuvastaavalle. 

 
14. Osallistumista kilpailuun, johon on päässyt, ei ole suotavaa perua ilman pätevää 

syytä. 
 

15. Ennen kilpailua 
 

- Tarkasta ja siisti luistimesi. Tarkasta terien ja nauhojen kunto, kiristä 
tarvittaessa luistimien ruuvit, pese tai vaihda nauhat jne. 
 

- Tarkista kilpailupukusi: napit, strassit, vetoketju  
 

- Tarkista toimiko ohjelmamusiikki, laita puhelimeen ohjelmamusiikki MP3-
muodossa.  
 

- Tarkista päivä ennen kilpailua kilpailun järjestävän seuran sivulta aikataulu! 
Perutuksien vuoksi aikataulu voi muuttaa viime hetkellä.  
 

- Hyvä lepo 
 

16. Pakkaa mukaan kisakassiin: 
 

- luistimet + suojat sekä luistinten kuivausvälineet 
- kilpailupuku (katso ettei pikkarit näy puvun alta) + varapuku, jos mahdollista 
- ohjelmamusiikki - cd + vara – cd 
- ehjät siistit sukkahousut ja sukat (katso ettei sukan varret näy luistimista) 
- viltti tai pyyhe (pukukoppien penkit on usein tikkuiset) 
- alkuverkkaan seuran fleecetakki tai vastaava ja siistit sormikkaat 
- seuran verkkarit tai muu verryttelyasu 
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- lenkkarit 
- hyppynaru, piruettilusikka, kuminauha  
- juomapullo 
- hiustenlaittotarvikkeet ja mahdollisesti meikit 
- maskotti 
- reipas ja iloinen kisa-asenne 

 
17. Kilpailupaikalla 

 
- Pukeudu kilpailupaikalle lämpimästi. Odotusajat voivat olla pitkiä ja hallit 

kylmiä. 
- Saavu jäähallille noin tunti ennen oman ryhmän alkua. Tarkista info-pisteistä 

noudattaako kilpailu aikataulua.  
 

- Vie ohjelmamusiikki - cd kilpailun järjestäjän sille osoittamaan paikkaan. 
 

- Vie tavarat pukukoppiin. Ota puku, luistimet yms. esille laukusta. 
 

- Ilmoittaudu valmentajalle. Hän antaa lisäohjeita ja kertoo aikatauluista. 
 

- Pue lämmittelyvarusteet päällesi ja lämmittele valmentajan ohjeiden 
mukaan. 
 

- Seuraa aikataulua, ettet myöhästy suorituksestasi. Kilpailujen aikataulut 
ovat usein joustavia. 
 

- Huomioithan, että edustat kilpailuissa itsesi lisäksi seuraasi. Käyttäydy 
hyvin, kannusta kaikkia ja anna muille rauha keskittyä omaan 
suoritukseensa. 

 
18. Lämmittely jäällä 

 
- Kilpailuissa lämmitellään jäällä luistelujärjestyksen mukaisesti ryhmissä 4-6 

minuuttia (riippuu kilpailusarjasta).  
 

- Lämmittele valmentajan ohjeiden mukaan ja mene lämmittelyn jälkeen 
valmentajan ohjeiden mukaan odottamaan vuoroasi jään laidalle tai 
pukukoppiin. 

 
19. Kilpailun jälkeen 

 
- Kaikille kilpailijoille jaetaan suorituksesta arvostelu. Palkintojen jaossa on 

suotavaa olla paikalla. 
 

- Palkintojen/arvostelujen jakoon menee aina aikaa, joten odotelkaa 
rauhassa. Mikäli teillä on kiire, ettekä ehdi odottaa palkintojen jakoa, 
ilmoittakaa siitä valmentajalle ja seurakavereille, joku toinen voi siinä 
tapauksessa tuoda arvostelun. 
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- Näytä arvostelu valmentajalle. Älä vie arvostelua valmentajalle toisen 
seuran luistelijan/luistelijoiden suorituksen/valmistelusuorituksen aikana! 
Jos suorituksia tulee peräkkäin tai valmentajaa ei ole kilpailupaikalla vie 
arvostelu seuraavan oman ryhmään harjoituksiin valmentajalle näyttäväksi.  

 
 

- Muista ottaa ohjelmamusiikki - CD mukaan! 
 
 

Tsemppiä kilpailuihin! 
 


