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Luistelijatiedot -
MUODOSTELMALUISTELU

Taikkarin henkilötiedot siirtyvät yönyli ajona Hoikasta. 
Taikkariin siirtyy kaikkien niiden henkilöiden tiedot, joilla on 
voimassa oleva kilpailupassi.



Passin haltijat

Passitiedot siirtyvät Hoikasta aina kerran 
vuorokaudessa (yöllä). Jos luistelija ostaa 
päivällä passin, näkyvät tiedot Taikkarissa
seuraavana päivänä.
Tarkistattehan ajoissa passien voimassaolon, 
jotta passitieto päivittyy ajoissa ennen 
kilpailuilmoittautumista. Jos kilpailupassi ei ole 
voimassa, ei kilpailuun pysty ilmoittamaan.

Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa, voit 
sortata tiedot aakkosiin sarake 
kerrallaan.

Jos luistelija löytyy kahteen 
kertaan listalta, hänellä on 
Hoikassa useampi profiili. 

Luistelijan tiedot pitää 
yhdistää Hoikassa. HUOM! 

Hoikasta ei saa poistaa 
profiilia jossa on passi ja/tai 

testitietoja.



Kilpailuyksiköt

YL = Luistelija on yksi kilpailuyksikkö
ML= joukkue on yksi kilpailuyksikkö
JT= pari on yksi kilpailuyksikkö

Kun luistelijalla on voimassa oleva kilpailupassi niin,

YL
• Luistelijasta tulee automaattisesti kilpailuyksikkö kun hänellä 

on voimassa oleva kilpailupassi
ML
• Luistelijan  pystyy lisäämään joukkueen kilpailuyksikköön 

jäseneksi
JT
• Luistelija voidaan lisätä parin kilpailuyksikköön



Uuden kilpailuyksikön 
lisääminen tapahtuu 

täältä

Mikäli luistelijalla on ollut kilpailupassi edelliselle kaudelle, hänen tietonsa 
löytyvät Taikkarista kohdasta ”Passin haltijat”, mutta hänestä ei ole voitu 
muodostaa kilpailuyksikköä. Tällöin

YL
• Hänestä voi muodostaa manuaalisesti oman kilpailuyksikön, mutta 

häntä ei pysty ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin passi on voimassa

ML
• Luistelijan voi liittää joukkueen jäseneksi, mutta joukkuetta ei pysty 

ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin kaikilla on passi voimassa
JT 
• Luistelijan voi liittää parin jäseneksi, mutta paria ei pysty 

ilmoittamaan kilpailuun ennen kuin kummallakin on passi voimassa

Luistelijalla ei ole ollut edellisellä kaudella kilpailupassia:

YL
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänestä muodostuu kilpailuyksikkö
ML
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänet pystyy lisäämään joukkueeseen
JT 
• Luistelijan tiedot siirtyvät Taikkariin, vasta kun kilpailupassi on hankittu,

jonka jälkeen hänet pystyy lisäämään kilpailuyksikköön

Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa, voit 
sortata tiedot aakkosiin sarake 
kerrallaan.

Nimihaku löytyy tästä



Kilpailuyksikön lisääminen ML 

Valitse lajiksi 
Muodostelmaluistelu, 

lisää joukkueen nimi sekä 
sarja jossa joukkue 

kilpailee

Mikäli on epävarmaa osallistuuko joukkue 
kauden aikana  kilpailuihin, kannattaa 
kuitenkin ilmoittaa, että ”osallistuu”. 

Ilmoittaminen ei velvoita mihinkään, vaan 
joukkue voi päättää kauden aikana 

ilmoittautuuko kilpailuihin vai ei. Tieto 
auttaa liittoa lohkojaoissa sekä seuroja 

jotka suunnittelevat kilpailujen 
järjestämistä.

Hae luistelijat nimilistasta 
ja paina Lisää passin 

haltija



Klikkaa lippua sen 
luistelijan kohdalla, joka 

toimii joukkueen 
kapteenina (1 kapteeni/ 

per joukkue)

Jos kilpailuyksikön jäsenen 
kohdalla on vihreä merkki, 

tarkoittaa se sitä, että 
hänellä on voimassa oleva 

passi. Punainen tarkoittaa, 
että passi ei ole vielä voimassa.

Kilpailuyksikkötietoihin on hyvä päivittää 
valmentajan yhteystiedot. Esim. ylituomarilla tai 
kisajärjestäjällä voi olla kysyttävää 
ohjelmalomakkeesta, näin he voivat olla suoraan 
yhteydessä valmentajaan
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