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Kilpailuun ilmoittautuminen –
Ilmoittava seura

MUODOSTELMALUISTELU



Kilpailuun ei pysty 
ilmoittamaan mikäli passi 
ei ole voimassa ja/tai ISU-
sarjoissa ohjelmatietoja ei 

ole annettu

Ennen kilpailuilmoittautumisen tekemistä, tarkista seuraavat asiat:

1. Kilpailuyksiköllä on voimassa oleva passi
2. Kilpailuun ilmoitettavilla toimihenkilöillä on voimassa oleva passi

1. Toimihenkilöllä tarkoitetaan niin valmentajaa, huoltajaa, 
joukkueenjohtajaa kuin joukkueen valokuvaajaa

3. Kilpailuyksikköön on lisätty tarvittavat ohjelma ja musiikkitiedot



➢ Kilpailukutsu lähetetään vielä kaudella 2021-2022 normaalilla 
tavalla

➢ Mikäli joukkueessa on sellaisia joita ei ilmoiteta kokoonpanoon 
kilpailussa (esim. ikärajasäännön vuoksi), kokoonpanomuutokset 
Taikkariin kisaviikon tiistaihin mennessä (ohje Muodostelmaluistelu 

kilpailuyksiköiden muodostaminen)

➢ Sen jälkeen muutokset ilmoitetaan vasta kisatoimistossa 
akkreditoitumisen yhteydessä

➢ Suositus: Ohjelma- ja musiikkitiedot pitää olla ajan tasalla kaksi 
viikkoa ennen kilpailua

➢ Annetaan kisajärjestäjälle aikaa valmistautua kilpailuun, 
ohjelmatietojen syöttämiseen sekä musiikkitiedostojen 
lataamiseen ja järjestykseen laittamiseen



Toimihenkilöpassit

➢ Mikäli valmentaja valmentaa useammassa seurassa
➢ Valmentaja luo profiilin Hoikaan myös toiseen seuraan ja 

käy ostamassa itselleen toimihenkilöpassin. 
Kun kummassakin profiilissa on hetu omissa tiedoissa, 
järjestelmä luo automaattisesti 0€ laskun

➢ Mikäli valmentaja sekä valmentaa että kilpailee itse
➢ Valmentaja ostaa Hoikan kautta myös toimihenkilöpassin. 

Maksuvaiheessa järjestelmä luo automaattisesti 0€ laskun.



Luistelija kilpailee sekä yksinluistelussa että 
muodostelmaluistelussa

➢ Luistelija luistelee eri lajeissa samassa seurassa
➢ Yksi passi riittää, hänestä pystytään muodostamaan kilpailuyksikkö sekä 

yksinluisteluun että lisäämään joukkueen jäseneksi

➢ Luistelija luistelee eri lajeissa eri seuroissa
➢ Luistelija luo itselleen profiilin Hoikaan kumpaankin seuraan
➢ Passi ostetaan päälajin mukaan
➢ Luistelija ostaa ensin kilpailupassin siihen lajiin, sarjaan ja seuraan joka on 

hänen päälaji
➢ Oston jälkeen luistelija ostaa toisen lajin passin toiseen seuraan

➢ Kun hetu on syötettynä kumpaankin profiiliin, ostosta muodostuu 0€ 
lasku



Aikajana ilmoittautumisiin
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Seura ilmoittaa kilpailuyksikön 
tapahtumaan ja mahdollisen

Seura tekee peruutukset Taikkariin ja tiedottaa siitä 
järjestäjää kilpailukutsussa määritetyllä tavalla. 

Taikkariin ei pysty 
enää tekemään 
muutoksia 
ilmoittautumisiin. 
Muutokset 
ilmoitetaan liittoon 
sähköpostitse, 
kilpailut@stll.fi
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Peruutukset 
Kilpailuvahvistuksen 
ja sääntöjen 
mukaisesti. 

Kilpailuyksikön 
ohjelmatietojen 
päivittäminen 
mahdollista

mailto:kilpailut@stll.fi


Mikäli tapahtuman edessä on kynä- kuvake, 
tarkoittaa se, että tapahtumaan otetaan 

ilmoittautumisia vastaan Taikkarin kautta.

Sininen kynä = ilmoittautuminen on auki, 
harmaa kynä = ilmoittautuminen ei ole auki

Klikkaa tapahtumaa tai kynää ja pääset 
tapahtuman perustietoihin. 

Klikkaa Ilmoittaudu tästä – linkkiä sivun 
ylälaidassa kun rupeat tekemään 

ilmoittautumista

Ilmoittautuminen kilpailuun



Valitse kilpailuyksikkö, jota olet 
ilmoittamassa kilpailuun. 

Järjestelmä tuo automaattisesti 
kilpailuyksikköön annetut tiedot.

Mikäli joukkueen tiedoissa on 
useampi ohjelmatieto, muista valita 

kyseiseen kisaan oikea.

Voit lisätä kilpailuyksikköön 
useamman ohjelmatiedon. 

Kisailmoittautumisen 
yhteydessä vain valitset 

oikean ohjelman 
alasvetovalikosta.

Kilpailuyksikön valinta



Joukkueet listautuvat allekain
ilmoittautumisjärjestyksessä Toimihenkilöiden 

ilmoittaminen tapahtuu 
täältä. 

Kilpailuyksiköiden 
lisääminen tapahtuu + -
painiketta painamalla.

Vahvista 
ilmoittautuminen 

tästä.



➢ Jokaiseen tapahtumaan tulee seuralta aina yksi koottu 
ilmoittautuminen

➢ Mikäli teet muutoksia jo tehtyyn ilmoittautumiseen, mene kohtaan 
Ilmoittautumiset ja etsi listalta jo tehty ilmoittautuminen kyseiseen 
tapahtumaan.
➢ Klikkaa Ilmoittautumis ID- linkkiä
➢ Pystyt lisäämään ja poistamaan kilpailuyksiköitä ja 

toimihenkilöitä niin kauan kuin ilmoittautuminen on auki

Ilmoittautumisen muokkaaminen



Osallistumisen pystyy 
peruuttamaan tai poistaa 

tästä painikkeesta.
.

Klikkaamalla 
ilmoittautumissivulla 

Osallistuja ID-
numerosarjaa, pääset 

perumaan tai poistamaan 
kilpailuyksikön.


