
Kilpailuun ilmoittautuminen –
Ilmoittava seura

YKSINLUISTELU



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. Huom! Toimihenkilöllä tarkoitetaan mm. valmentajaa
3. Kilpailuyksikköön on lisätty tarvittavat ohjelma ja musiikkitiedot



➢ Kilpailukutsu lähetetään vielä kaudella 2021-2022 normaalilla 
tavalla

➢ 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



➢ 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.

Toimihenkilöpassit



➢ 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

Luistelija kilpailee sekä yksinluistelussa että 
muodostelmaluistelussa



Aikajana ilmoittautumisiin
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Seura ilmoittaa kilpailuyksikön 
tapahtumaan. Mikäli luistelija
kerää kilpailusta SB-pistetä,
tulee se ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä

Seura tekee peruutukset Taikkariin ja tiedottaa siitä 
järjestäjää kilpailukutsussa määritetyllä tavalla. Mikäli 
luistelija ei haluakaan kerätä SB- pisteitä, ilmoittava 
seura muokkaa kilpailuyksikön ilmoittautumista ja 
ottaa pois SB- pistekeruu täpän

Taikkariin ei pysty 
enää tekemään 
muutoksia 
ilmoittautumisiin. 
Peruutukset sekä SB-
pisteiden keruuseen 
liittyvät 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 luistelijan tiedoissa on 
useampi ohjelmatieto, muista valita 

kyseiseen kisaan oikea.

Voit lisätä kilpailuyksikköön 
useamman ohjelmatiedon. 

Kisailmoittautumisen 
yhteydessä vain valitset 

oikean ohjelman 
alasvetovalikosta.

Muista myös valita oikea sarja, 
mikäli se on eri kuin 

kilpailuyksikön tiedoissa on.

Kilpailuyksikön valinta



Nimet listautuvat allekkain 
ilmoittautumisjärjestyksessä

Toimihenkilöiden 
(valmentajien) 

ilmoittaminen tapahtuu 
täältä. 

Kilpailuyksiköiden 
lisääminen tapahtuu + -
painiketta painamalla.

Vahvista 
ilmoittautuminen tästä.

Vinkki! Jos ilmoitat 
useampaan sarjaan, 

ilmoita samaan sarjaan 
kuuluvat peräkkäin.



➢ 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.



A- Silmujen ja Noviisien SB- pisteiden kerääminen

Luistelija voi kerätä SB-pisteitä enintään kolmessa haluamassaan kilpailussa.

Kilpailuja joissa pisteitä voi kerätä, ei ole erikseen valittu ja määritelty, vaan jokainen luistelija voi itse valita
kilpailun missä haluaa kerätä pisteitä.

Jotta pisteitä voi kerätä tulee kuitenkin tuomaristojen osalta varmistettava, että tuomaristot täyttävät minimissään
Liiton ISU-arviointisarjojen kutsukilpailuille asettamat vaatimukset.

• Noviiseilla vähintään yhden SB-kilpailun on oltava lohkokilpailu ja kaksi muuta voivat olla kutsukilpailuja
• A-silmut voivat kerätä pisteitä enintään kolmessa haluamassaan kutsukilpailussa

• A-silmuilla on oltava suoritettuna Elementtitesti 2

Kaudella 2021–2022 yksinluistelun A-silmujen ja noviisien SB-pisteitä voi suorittaa 15.10.2021-28.2.2022 välillä 
enintään kolmessa kilpailussa. 



A- Silmujen ja Noviisien SB- pisteiden kerääminen

Klikkaa tämä päälle kun 
luistelija kerää SB- pisteitä

➢ Kaudella 2021-2022 pilotoidaan A-silmujen ja 
Noviisien SB- pisteiden keräämistä

➢ Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan jos 
luistelija haluaa kerätä SB- pisteitä
➢ Luistelija voi kerätä yhteensä kolmessa 

kilpailussa pisteitä, joista yhden pitää olla 
STLL:n valintakilpailu

Näkyy myös listassa 
vihreällä kun SB- pisteiden 

keräys on lisätty


