Jyväskylän Taitoluisteluseura ry

KILPAILUKUTSU
11.12.2018

YKSIN- JA MUODOSTELMALUISTELUN LOHKON 2 TOINEN LOHKOKILPAILU 26.-27.1.2019, JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018 - 2019 lunastaneita
yksinluistelun kansallisten sarjojen (seniorit ja juniorit) luistelijoita ja muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen
(tulokkaat, noviisit ja minorit) joukkueita lohkon 2 toiseen lohkokilpailuun.
Paikka

LähiTapiola Areena Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä

Aika ja alustava aikataulu

Päivä ja kellonaika

Sarja

La 26.1.2019 klo 9.30
La 26.1.2019 klo 12.10
La 26.1.2019 klo 13.40
La 26.1.2019 klo 16.00
La 26.1.2019 klo 18.15
Su 27.1.2019 klo 9.30
Su 27.1.2019 klo 12.00

ML Tulokkaat
ML Noviisit
ML Minorit
YL Juniori tytöt lyhytohjelma
YL Seniori naiset lyhytohjelma
YL Juniori tytöt vapaaohjelma
YL Seniori naiset vapaaohjelma

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailussa ei ole harjoituksia.
Kilpailusarjat

Sarja
Juniori tytöt
Seniori naiset
Tulokkaat ML
Noviisit ML
Minorit ML

LO kesto
2 min 40 s +. 10s
2 min 40 s +- 10s

VO kesto
3 min 30 s +- 10s
3 min 30 s +- 10s
2 min 30 sek +-10s
3 min +- 10s
3 min +- 10s

Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, kaikki luistelijat pääsevät
vapaaohjelmaan.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018 - 2019.

Kentän koko

60 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi yksinluistelijoilla sekä muodostelmaluistelussa minoreilla ja MUPI
arviointi muodostelmaluistelussa tulokkailla ja noviiseilla.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja että
yksinluistelussa sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit ovat suoritettu/voimassa
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 28.12.2018 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen valintakilpailut.jytls@gmail.com
Otsikoksi:
YL ILMOITTAUTUMINEN / Seura
ML ILMOITTAUTUMINEN / Sarja / Seura / Joukkue

Yksinluistelijoiden ilmoittautumisessa on mainittava:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

seura
kilpailijoiden etu- ja sukunimi
kilpailusarja
syntymäaika
seuran edustaja kilpailupaikalla
(tieto testiin osallistumisesta)
(luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä)
sähköpostiosoite vahvistusta varten
sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten

Suunniteltu ohjelma lomake on toimitettava viimeistään 7.1.2019 sähköpostitse
valintakilpailut.jytls@gmail.com
Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella.
Kilpailupassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä ja ne palautetaan luistelijalle
kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa testipassit voidaan myös postittaa, tällöin testipassin
mukana on jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä varustettu palautuskuori.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
valintakilpailut.jytls@gmail.com Kilpailuvahvistuksen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista, joista ei
toimiteta lääkärintodistusta, peritään osallistumismaksu ja tuomarikulut.

Muodostelmaluistelujoukkueiden ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• joukkueen nimi
• kilpailusarja
• valmentaja(t)
• joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa
• huoltaja(t)
• luistelijoiden nimet
• luistelijoiden syntymäajat
• mahdollinen kuvaaja
• mahdollinen bussinkuljettaja
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten

Suunniteltu ohjelma lomake on toimitettava viimeistään 7.1.2019 sähköpostitse
valintakilpailut.jytls@gmail.com
Viestin otsikkokenttään merkitään: SUUNNITELTU OHJELMA / SARJA / SEURA / JOUKKUE
Joukkue-esittelyt Kilpailuun ei tehdä painettua käsiohjelmaa. Nettiin tulevia joukkue-esittelyjä varten
pyydämme toimittamaan liitteenä olevan lomakkeen ja joukkueen valokuvan viimeistään
7.1.2019 mennessä osoitteeseen: valintakilpailut.jytls@gmail.com
Merkitse otsikoksi KUVA + KÄSIOHJELMA/SARJA/SEURA/JOUKKUE. Nimeä
kuvatiedosto SARJA/SEURA/JOUKKUE.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
YLJuniorit ja Seniorit
ML Tulokkaat ja Noviisit
ML Minorit

Maksu
65,100,100,-

Ilmoittautumismaksu on maksettava 7.1.2019 mennessä Jyväskylän Taitoluisteluseura ry:n
tilille FI82 5290 0220 3757 19
Merkitse maksun viestikenttään:
YL SARJA + SARJOITTAIN LUISTELIJAMÄÄRÄT
ML SARJA/SEURA/JOUKKUE
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
valintakilpailut.jytls@gmail.com 7.1.2019 mennessä.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA / LUISTELIJA / JOUKKUE / SEURA / LO / VO.
Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.
Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt 2 kpl (Ei CD-RW levyjä)
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta
Arvonta-aika ja –paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Ruokailu

Joukkueruokailusta tulee tarjous ja tilausohjeet kisasivuille lähipäivinä
https://www.jytls.fi/yl-ml-2-valintakilpailu-l2-26-27/

Pääsyliput

Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 10,- lapset 4-15 – vuotta 5,opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset 5,Pääsylippujen myynti alkaa tunti ennen kilpailun alkua jäähallin ovella.
Maksuvälineenä käy sekä käteinen, että pankkikortti

Kilpailun nettisivut
https://www.jytls.fi/yl-ml-2-valintakilpailu-l2-26-27/

Kilpailun johtajat
Yksinluistelukilpailu
Oona Pylvinen
oona.pylvinen@jkl.fi
045-331 5915
Muodostelmaluistelukilpailu
Marjut Mehtänen
marjut.mehtanen@kolumbus.fi
040-747 9139
Anne Tikkinen
annetikkinen@elisanet.fi
050-514 2040

Jakelu

JoKa, JyTLS, Kaari, KKJT, KuLs, MerTa, OLK, PTL, RoiTa, SaiML, TapTL, TRT, VG-62,
KoTa, KuTa, LRL, ML, SaTu, VarTa, HeiTa, STLL, arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomakkeet
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomakkeet
Joukkue-esittely lomake

