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  KILPAILUKUTSU  27.12.2019 
 
FROGGIE CUP 2020 
 
Helsingfors Skridskoklubb rf kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita 
yksinluistelijoita kutsukilpailu Froggie Cupiin 7.-9.2.2019  
 
Paikka Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki. 

https://kartta.helsinginseutu.fi/ 

 
Aika ja alustava aikataulu 
 
 Päivä ja kellonaika Sarja 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksut  
 
 

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

Minit, tytöt, Vo   max 2:30 25 e 

Aluesilmut, tytöt, Vo  2:30, ± 0:10 25 e 

Aluedebytantit, tytöt, Vo  max 3:10 25 e 

B-Silmut, tytöt ja pojat, Vo  2:30, ± 0:10 25 e 

A-Silmut, tytöt, Vo  2:30, ± 0:10 /1,0 40 e 

Debytantit, tytöt, Vo  3:00 ± 0:10 / 1,3 45 e 

SM-Noviisit, tytöt, Lo ja Vo 2:20 ± 0:10 / 0,7 3:00 ± 0:10 / 1,4 60 e 

Juniorit, tytöt, Lo ja Vo 2: 40 s ± 10 s / 0,8  3:30 s ± 10 s / 1,6 60 e 

Juniorit, pojat, Lo ja/tai Vo 2: 40 s ± 10 s / 0,8  3:30 s ± 10 s / 1,6 40/60 e 

SM-Juniorit, pojat, Lo ja/tai Vo 2: 40 ± 0:10 / 1,0 3:30 ± 0:10 / 2,0 40/60 e 

 
 
Kilpailusarjoja saatetaan jakaa ikäryhmiin.  
 
KS. Jakelu: kutsutut seurat sarjoissa Minit ja B-Silmut. 
 
Junioripoikien ja SM-Junioripoikien sarja järjestetään joko pelkkä Lo tai Vo tai Lo ja Vo -
kilpailuna kilpailuilmoittautumisten perusteella, ja se ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 
   Ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut laskutetaan jälkikäteen seuroilta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe 7.2.2019 noin 16.00 – 20.30 Minit ja aluesarjat (tytöt).  

La 8.2.2019 noin 8.30 – 21.00 B-Silmut (tytöt ja pojat), A-Silmut, tytöt, SM-Noviisit, tytöt 
(Lo), Juniorit, tytöt (Lo), Juniorit, pojat (Lo), SM-Juniorit, 
pojat (Lo) 

Su 9.2.2019 noin 8.00 – 19.00 Debytantit, tytöt (Vo), SM-Noviisit, tytöt (Vo), Juniorit, 
tytöt (Vo), Juniorit, pojat (Vo), SM-juniorit, pojat (Vo)  

https://kartta.helsinginseutu.fi/
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Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 
 
Kentän koko 58 x 28 metriä 
 
Arviointi Käytössä on laajennettu tähtiarviointi (Minit, aluesarjat, B-Silmut) ja muissa sarjoissa ISU-

arviointi. 
 
Arvioijat Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse keskiviikkoon 22.1.2020 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen sirkkakiilamo@gmail.com liitteenä olevalla tai vastaavalla lomakkeella. 
Pyydämme ilmoittamaan luistelijat karsintajärjestyksessä. Järjestävä seura varaa omille 
luistelijoilleen osallistumisoikeuden karsinnasta poiketen. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura, kilpailijoiden etu- ja sukunimi, kilpailusarja, syntymäaika, seuran edustaja 
kilpailupaikalla, sähköpostiosoite vahvistusta varten, sähköpostiosoite tai 
pankkiyhteystiedot ilmoittautumismaksua ja arvioijien kululaskutusta varten. 

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat 
perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa. 

 
 

Kilpailuvahvistus 
Toimitetaan viikolla 4 ja lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun 
sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan myös kilpailun nettisivuilla.  
 

 
Jonotuslista ja peruutukset 

 
Mikäli kaikki luistelijat eivät mahdu kilpailuun mukaan, järjestäjä ylläpitää jonotuslistaa. 
Ensisijaisesti seuralla on oikeus ilmoittaa peruuntuneen luistelijansa tilalle luistelija 
jonotuslistalta samaan sarjaan. Mikäli seuralla ei ole osoittaa korvaavaa luistelijaa, järjestäjä 
tarjoaa jonotuslistalla samassa sarjassa seuraavana olevalle luistelijalle mahdollisuutta 
osallistua. Toissijaisesti järjestäjä varaa oikeuden täyttää mitä tahansa sarjoja peruuntuneiden 
luistelijoiden tilalle jonotuslistan järjestyksessä. Viimeinen ajankohta näille muutoksille on to 
30.1.2020 klo 20.00.  
 
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sirkkakiilamo@gmail.com . 
Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista peruutuksista tulee esittää viimeistään ke 12.2.2020 klo 
20.00 lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta.  
 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
 

Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava ke 22.1.2020 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen sirkkakiilamo@gmail.com . Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. Nimeä 
tiedostot: Sarja_seura_luistelija. 

 
Musiikki Musiikki soitetaan CD-soittimella. Pyydämme ottamaan musiikki-CD:t ja varaCD:t mukaan 

kilpailuun (CD-R, CD-RW tai DVD eivät kelpaa.). 

mailto:sirkkakiilamo@gmail.com
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Arvonta ja verryttelyryhmäjaot  

 Paikka Aika 

ISU-sarjojen arvonta suoritetaan 
ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random). 
Tähtisarjojen arvonta tehdään 
arvontakoneella. 

Ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksessa 

Ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksessa 

 
 

Arvonnan tulos julkaistaan kilpailun nettisivuilla.  Verryttelyryhmäjaot julkaistaan viimeistään ti 
4.2.2019 kilpailun nettisivuilla.  

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.  
 

 
Ruokailu  

Ruokailu järjestetään jäähallilla arvioijille ja valmentajille. 
 

 
Muuta huomioitavaa 
 

Kaarelan jäähallilla on maksullinen parkkialue.  
 
Kilpailun nettisivut 
 

Avataan HSK:n sivuille: https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/ 
 

Hotelli 

Hotellitarjous päivitetään kisasivuille viikolla 1: https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/  
 
 
 
Kilpailunjohtaja Sirkka Kiilamo   
 sirkkakiilamo@gmail.com   
 puh. 050 350 5144     
 
 
 TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN KAARELAN JÄÄHALLILLE 
 
 
Jakelu/kutsutut seurat 
 ESJT, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, KATA, KOTA, ML, PTL, ROITA, SALPA, STR, TRT, TTK, 

VLK 
 
Jakelu/kutsutut seurat: MINIT: HSK, HTK, KATA, KOTA, PTL, SALPA, TTK, VLK 
Jakelu/kutsutut seurat: B-SILMUT: ESJT, HSK, HTK, KATA, KOTA, PTL, SALPA, TTK, VLK 
 
Muu jakelu STLL 

Arvioijat 
 

Liitteet Ilmoittautumislomake 
Suunniteltu ohjelma –lomake   

 
 

https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/
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