
  KILPAILUVAHVISTUS  
 

  23.10.2022 
 
 
Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohko 1. lohkokilpailu 5.-6.11.2022 
 
Riihimäen Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun 1. lohkon 
lohkokilpailuun. 
 
Paikka         Riihimäen jäähalli, HJ. Elomaankatu 4, 11130 Riihimäki, Halli 2 (JJ-Areena)  
 
Aikataulu ja kilpailusarjat 
 
 Päivä ja kellonaika        Sarja 

Lauantai 5.11.2022 klo 10.00-13.00 Noviisit R1 
Lauantai 5.11.2022 klo 13.35-17.40 Juniorit lyhytohjelma 
Lauantai 5.11.2022 klo 17.55-19.00 Seniorit lyhytohjelma 
Sunnuntai 6.11.2022 klo 9.00-11.50 Noviisit R2 
Sunnuntai 6.11.2022 klo 12.30-17.30 Juniorit vapaaohjelma 
Sunnuntai 6.11.2022 klo 17.45-19.00 Seniorit vapaaohjelma 

 
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023. 
 
Kentän koko 27 x 57 metriä 
 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti ja viipymättä  

myös sähköpostilla osoitteeseen kilpailut.rtl@gmail.com 
  
 
Ilmoittautumismaksut (koskee: kutsu/IC-kilpailut.) 

Sarja       Maksu 
Noviisit 45€ 
Juniorit 65€ 
Seniorit 65€ 

 
Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Ajan tasalla olevat lomakkeet oli pyydetty tallentamaan Taikkariin viimeistään 21.10.2022 
mennessä.   

 
Musiikki Musiikkitiedostot oli pyydetty tallentamaan Taikkariin 21.10.2021 mennessä.  

Luistelijalla on oltava mukana varakopio musiikista, mielellään USB-muistitikku, jään laidalla. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

Elementtitestit Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa 
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2023-2024. 
Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun 
jälkeen.  

 



Toimihenkilöt Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran edustaja(t) 
Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä. 

 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
/FSM (liiton laitteet) -tuloslaskenta-
ohjelman satunnaistoiminnolla 
(random) 

Riihimäen Jäähalli Tiistaina 1.11. klo 
20.00 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Verryttelyryhmien 
vahvistus tehdään torstaina 3.11.2022 klo 20.00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa enää 
muuttaa. 
 
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, 
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  
 

Tulossivut https://rtl.sporttisaitti.com/kilpailut/omat-kilpailut-2022-2023/lohkokilpailu-5-6-11-
2022/tulokset-ja-minuuttiaikataulut/ 

 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Ovet aukeavat kilpailijoille molempina päivinä klo 7.30. Sisäänkäynti on hallin pääovesta. 
Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan jäähallin aulassa.  
 

Pysäköinti Pysäköinti jäähallin P-alueella. Pysäköinti on maksuton.  
 
Lämmittelytilat Lämmittely tapahtuu jäähallin juoksusuoralla (kylmä tila). 
 
Palkintojenjako Palkintojenjako pidetään mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen jäähallin 

kahviossa ja ainoastaan sarjan 3 parasta palkitaan. 
  
Ruokailu Valmentajille ja arvioijille on tarjolla lämmin ruoka ja välipaloja. 
 Kilpailijoita palvelee kisakahvio. 

 
Kilpailun nettisivut 

https://rtl.sporttisaitti.com/kilpailut/omat-kilpailut-2022-2023/lohkokilpailu-5-6-11-2022/ 
 
 

Kilpailun johtaja Satu Järvinen 
 kilpailut.rtl@gmail.com 

040 900 9143 
 
Jakelu Kilpailun nettisivut, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistujat 

Arvioijat 
 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN RIIHIMÄELLE! 
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