ITÄISEN JA KAAKKOISEN ALUEIDEN ISU-SARJOJEN
ALUEMESTARUUSKILPAILUT 17.-18.2.2018 KUOPIO
Kuopion Luisteluseura ry kutsuu STLL:n Itäisen ja Kaakon alueen jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai
kilpailuluvan lunastaneita yksinluistelijoita lauantaina 17.2 ja sunnuntaina 18.2.2018 pidettäviin ISU –sarjojen
aluemestaruuskilpailuihin Lippumäen jäähalliin sekä Niiralan Monttu -jäähalliin.

AIKA
Lauantai-sunnuntai 17.2 - 18.2.2018.

PAIKKA
Kilpailu käydään lauantaina Lippumäen jäähallissa (Petosentie 8, 70820 Kuopio) ja sunnuntaina Niiralan Monttu jäähallissa (Hannes Kolehmaisen katu 4, 70110 Kuopio).

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan STLL: n kilpailusääntöjä sekä Itäisen ja Kaakkoisen alueen sääntöjä kaudelle 2017–2018
stllitainenalue.sporttisaitti.com

KILPAILUSARJAT









A-silmut
Debytantit
Noviisit
SM-noviisit
Juniorit
SM-juniorit
Seniorit
SM-seniorit

(VO)
(VO)
(VO)
(LO, VO)
(LO, VO)
(LO, VO)
(LO, VO)
(LO, VO)

Kaikissa sarjoissa järjestetään sarjat tytöille/naisille ja pojille/miehille.

MUSIIKKILAITE
Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun ilmoitettujen luistelijoiden musiikit tiedostoina, mieluiten mp3muodossa, 4.2.2018 mennessä seuroittain sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautumiset.kuls@gmail.com.
Nimetkää tiedostot tyyliin Sukunimi_Etunimi_VO_seuran nimi, Sukunimi_Etunimi_LO_seuran nimi.
Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt, mutta niitä on tarkoitus käyttää vain jos tiedostojen soittamisessa ilmenee
teknisiä ongelmia.

SUUNNITELTU OHJELMA-LOMAKE
Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma-lomakkeet on lähetettävä viimeistään 4.2.2018 osoitteeseen
ilmoittautumiset.kuls@gmail.com.

TUOMARISTO
Tuomaristo ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN
Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää 4.2.2018 mennessä osoitteeseen: ilmoittautumiset.kuls@gmail.com
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan halutussa järjestyksessä mahdollista karsintaa varten.
Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi, syntymäaika, sarja sekä lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä.
Pyydämme ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteen, johon haluatte saada kilpailuvahvistuksen sekä
laskutusosoitteen tuomarilaskua varten.

PERUUTUKSET
Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautumiset.kuls@gmail.com
Kilpailuvahvistuksen jälkeen ilmoitetusta peruutuksesta, josta ei toimiteta lääkärintodistusta, peritään
osallistumismaksu ja tuomarikulut.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT
A-Silmut 40 €
Debytantit, Noviisit 45 €
Muut ISU-sarjat 60 €
Ilmoittautumismaksut laskutetaan tuomarilaskun yhteydessä. Sarjojen maksut STLL:n suosituksen mukaiset
(STLL:n sääntökirja 23 kohta 15.5).

KILPAILULISENSSIT, -LUVAT JA VAKUUTUS
Ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijalla on asianmukainen lisenssi sekä sarjan vaatimat testisuoritukset.

ALUSTAVA AIKATAULU
Jääaikaa olemme varanneet lauantaina 17.2 klo 8.00-12.00 ja sunnuntaina klo 8.00-21.00
Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.
Palkinnot pyritään jakamaan heti tulosten selvittyä. Lopullinen aikataulu ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä.
Järjestävä seura pidättää oikeuden muutoksiin.

ARVONTA
Arvonta suoritetaan Niiralan jäähallilla lauantaina 10.2.2018 Arvottu luistelujärjestys on nähtävillä Kuopion
Luisteluseura ry:n kotisivuilla www.kuls.fi viimeistään seuraavana päivänä.

JAKELU
Kutsuttu Itäisen ja Kaakon alueen seurat ja tuomaristo.

MAJOITUSTARJOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
puh.010 765 8493 E-mail : sales.kuopio@sokoshotels.fi
Tarjoamme kilpailumajoitusta seuraavin hinnoin ajalle 16-19.02.2018:
76 €/vrk standard yhden hengen huone

82 €/vrk standard kahden hengen huone
97 €/vrk standard kahden hengen huone lisävuoteella
Varaa tunnuksella ”Aluemestaruskisat”.
Hostelli Matkustajakoti ja Hostelli Hermanni

www.hostellihermanni.fi
www.hostellimatkustajakoti.fi
puh. +358 40 910 9083
Tarjoamme kilpailumajoitusta seuraavin hinnoin ajalle 16-19.02.2018
45 €/vrk yhden hengen huone
55 €/vrk kahden hengen huone
65 €vrk kolmen hengen huone
Varaa tunnuksella “Aluemestaruuskisat”

TERVETULOA KUOPIOON!
KuLs / Kuopion Luisteluseura ry

Katja Rautalahti
Kilpailun johtaja
krautalahti@gmail.com
Puh: 0407791021

Anne Kröger
Kilpailun sihteeri
amt.kroger@gmail.com
Puh: 0407338983

Julia Iivonen
Kilpailun sihteeri
julia.iivonen@gmail.com
Puh: 0442506349

