KILPAILUKUTSU
13.2.2019

Debytanttien ja noviisien kulta- ja hopeafinaali 16. - 17.3.2019
Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja lisenssin kilpailuluvan kaudelle 2018-2019
lunastaneita luistelijoita, jotka ovat saaneet loppukilpailupaikan, 16. - 17.3.2019 Savonlinnassa
järjestettävään kulta- ja hopeafinaaliin
Paikka

Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57170 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu
Lauantai 16.3.2019 klo 11.00-18.30
klo 11.30
Noviisit, tytöt, hopeafinaali
klo 15.00
Noviisit, tytöt, kultafinaali
Sunnuntai 17.3.2019 klo 9.00-17.30
klo 09.30
Debytantit, tytöt, hopeafinaali
klo 13.00
Noviisit, pojat, kultafinaali
klo 13.25
Debytantit, pojat, kultafinaali
klo 14.45
Debytantit, tytöt, kultafinaali
Kilpailusarjat

sarja
Noviisit, tytöt, hopeafinaali
Noviisit, tytöt, kultafinaali
Debytantit, tytöt, hopeafinaali
Noviisit, pojat, kultafinaali
Debytantit, pojat, kultafinaali
Debytantit, tytöt, kultafinaali

vo kesto ja kerroin
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2018-2019.

Kentän koko

28 x 58 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat, liitteenä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään perjantaihin 1.3.2019 klo 20.00
mennessä osoitteeseen kilpailut.satu@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
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 tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan vaadittavat
elementtitestit on suoritettu/voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Ilmoittautumismaksu on kaikissa sarjoissa 35€/luistelija. Maksu on maksettava perjan-taihin
8.3.2019 mennessä Savonlinnan taitoluistelijat ry:n tilille FI12 5651 1320 1030 95.
Merkitkää maksu KILPAILU/SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 1.3.2019 klo 20.00
mennessä osoitteeseen vmk@lipu.fi. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikkilaite

CD-soitin. Levyt CD-R formaatissa.

Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella.
Testipassit 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.
Arvonta

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan pe 08.03.2019 klo 16:00 Talvisalon jäähallilla ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla. Arvonnan tulokset on nähtävissä Savonlinnan
Taitoluistelijat ry:n nettisivuilla viimeistään seuraavana päivänä osoitteessa
http://savonlinnantaitoluistelijat.sporttisaitti.com.

Ruokailu

Järjestämme ruokailun sekä valmentajille että arvioijille Talvisalon jäähallilla.

Muuta huomioitavaa
Kilpailussa ei ole erillistä jäähän tutustumista tai harjoituksia.
Kilpailun nettisivut http://savonlinnantaitoluistelijat.sporttisaitti.com.
Kilpailun johtaja
Johanna Silvennoinen, p. 0500679223
johanna.silvennoinen@gmail.com
Lämpimästi tervetuloa Savonlinnaan!
Jakelu

ESJT, ETK, EVT, HATAL, HEITA, HL, HSK, HTK, HTL, JOKA, JTL, KATA, KELS KK KKJT, KOOVE, KOTA,
KTL, KULS, KUTA, LRTL, LTL, MJT, ML, MTK, PORITA, PTL, RAUTL, SALPA, SEITL, STR, TAPTL, TL,
TRT, UPTL, VG62, VLK, VTL, STLL, arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomake
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma -lomake
KF ja HF paikan lunastaneet
Kilpailuihin nimetyt arvioijat
Majoitustarjous

