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A-SILMUJEN FINAALIT JA KUTSUKILPAILU   

 

Lauantai 19.3.2022 HAMINASSA  

 

Haminan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 

lunastaneita yksinluistelun finaalipaikan lunastaneita A-silmujen finaaliin ja kutsukilpailuun.  

Paikka   Haminan jäähalli,  

Kiekkokuja 1, 49410 POITSILA 

Aika   lauantai  19.3.2022 klo 8.30-20.30  

Kilpailusarjat    Tintit  

Minit  

B-silmut  

Aluenoviisit  

Aluejuniorit 

A-silmut  

Sarjoja on mahdollista jakaa ikäluokittain osallistujamäärän mukaan. Varaamme  
oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä.  

Säännöt    

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022.  

Kentän koko   58 x 28 metriä  

Arviointi   A-silmut   ISU 

   B-silmut   ISU 

   Aluenoviisit   ISU 

Aluejuniorit   ISU 

Tintit     suorituksen arviointi 

Minit      laajennettu tähtiarviointi  

 

Arvioijat   Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.  

Ilmoittautuminen 

B-silmut, tintit, minit ja aluesarjojen ilmoittautuminen on tehtävä Taikkari -
ohjelman kautta https://taikkari.fi/login 
viimeistään perjantaina 11.3.2022 klo 20.00  mennessä.  
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.  

https://taikkari.fi/login


Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti 
sähköpostitse kilpailuvastaava@hatal.net.  

 
A-silmujen finaaliin ilmoittautuminen on tehtävä Taikkari -ohjelman kautta 
https://taikkari.fi/login ma 7.3. 2022 klo 9.00 alkaen pe 11.3.2022 klo 20.00  
mennessä.  

A-silmujen finaalien 2021-2022 KF- ja HF-paikan saaneet luistelijat vahvistetaan 
STLL:n toimissa viimeistään sunnuntaina 6.3.2022.   

A-silmut: Mahdolliset peruutukset pitää tehdä viimeistään keskiviikkona 9.3.2022 
STLL:n kilpailukoordinaatiotiimille sähköpostittse kilpailut@stll.fi .   

Mikäli luistelija jää pois kultafinaalista, tilalle nousee hopeafinaalista luistelija ja 
vastaavasti hopeafinaaliin rankinglistan seuraava. Mikäli luistelija jää pois 
hopeafinaalista, paikan saa seuraavana rankinglistalla oleva luistelija (6 
varapaikkaa). Hopeafinaalin varapaikalle nimetyt luistelijat on ilmoitettava  
kilpailuun myös pe 11.3.20.00 klo 20 mennessä 

A-silmujen osallistumisen peruuttaminen 9.3.2022 jälkeen sääntökirjan kohdan 
15.5 mukaisesti sähköpostitse  kilpailuvastaava@hatal.net.  

Ilmoittautumismaksut  

 

     Sarja           Maksu  

Tintit 15€ 

Minit 25€ 

Silmut, aluesarjat  40€ 

 

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 

jälkikäteen.  

Musiikki  Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit Taikkariin ilmoittautumisen yhteydessä. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.  
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD -levyllä (ei RW).  

Karsinta Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa kutsukilpailun otettavia luistelijamääriä, sekä 
mahdollistaa kaikille oman seuran luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Mikäli 
karsintaa joudutaan tekemään, ovat kilpailuun Kaakkois-Suomen seurojen luistelijat 
etusijalla.  

 Alustava osallistujien enimmäismäärä on seuraava: 
 Tintit 30 hlö 
 Minit 24 hlö 
 B-silmut 24 hlö 
 Aluenoviisit/juniorit 8 hlö 

    Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä. 
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mailto:kilpailuvastaava@hatal.net


Arvonta   

Luistelujärjestys arvotaan Haminan jäähallissa sunnuntaina 13.3.2022 klo 17.00 ja se on 

nähtävillä viimeistään maanantaina 14.3.2022 järjestävän seuran kotisivuilla 

https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/kausi-2021-2022/hatalin-

jarjestamat-kilpailut/a-silmujen-finaali-ja-kutsukilpa/  

Muuta   

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla 
vaikutusta kisajärjestelyihin. Varaamme oikeuden perua tai vaihtaa kilpailun virtuaaliseksi 
lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun 
turvalliseksi sekä luistelijoiden, valmentajien että yleisön osalta. Tarkemmat ohjeistukset 
julkaistaan ennen kilpailupäivää. 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian, mikäli tällä kertaa ette osallistu  kilpailuumme.  

 

Kilpailujohtaja  Elena Kokk 

sähköpostiosoite puheenjohtaja@hatal.net  

puhelinnumero 0443364874 

Jakelu    

Kutsukilpailu  HTA, KKJT, KTL, KoTa, LoTTa,  LTL, LRL, LrTL, ML,  

PTL 

A-silmut finaalit 7.3.2022 jälkeen  

Tervetuloa Haminaan!  

Kilpailujohtaja     Kilpailusihteeri  

Elena Kokk      Maria Kuparinen  

puheenjohtaja@hatal.net   kilpailuvastaava@hatal.net 
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