
KILPAILUVAHVISTUS

SM-noviisien ja Debytanttien 2. lohkokilpailu L2 27.11-28-11.2021

Kuopion Luisteluseura ry kiittää ilmoittautumisenne ja vahvistaa osallistumisenne
Kuopiossa järjestettävään SM-noviisien ja Debytanttien 2. lohkokilpailuun (L2)
27.-28.11.2021

Paikka

Olvi Areena, Hannes Kolehmaisen katu 4, 70100 Kuopio

Aika ja alustava aikataulu:

La 27.11.2021 klo 10.00 - 14.00 Debytantit, tytöt

La 27.11.2021 klo 15.00 - 20.00 SM-Noviisit, tytöt, LO

Su 28.11.2021 klo 10.45 - 16.00 SM-Noviisit, tytöt, VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin

Debytantit, tytöt, synt. 1.7.2007 tai myöh. 3 min ±10 s / 1,3
SM-Noviisit, tytöt, synt. 1.7.2005 tai myöh. 2 min 20 s ±10 s / 0,7 3 min ±10 s / 1,4

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko

30 x 60 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi



Arvioijat

STLL nimeää kilpailun arvioijat. Lista liitteenä.

Osallistujat ja peruuttaminen

Osallistujalista on liitteenä.

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7. mukaisesti. Osallistuminen on
peruttava Taikkarissa (www.taikkari.fi) liiton sivuilta löytyviä ohjeita noudattaen.

Ilmoittautumismaksut

Debytantit 35€/luistelija ja SM-noviisit 65€/luistelija. Maksu on maksettava keskiviikkoon
24.11.2021 mennessä Kuopion Luisteluseura ry:n tilille FI4741080010369224

Merkitkää maksu KILPAILU/SEURA.

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi)
ke 17.11.2021 klo 20.00 mennessä.

Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimittu mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) ke 17.11.2021 klo 20.00 mennessä.

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen
yhteydessä.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä (viim. 17.11.2021) liitteenä olevalla

testi-ilmoittautumislomakkeella sähköpostiin ilmoittautumiset.kuls@gmail.com

HOIKA-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023.

Kilpailun nettisivut

https://www.kuls.fi/taitoluistelu/kilpailutoiminta/kuls-jarjestaa/yl-sm-noviisien-ja-debyt
anttien-l2-lohkokilpailut-27-11-28-11-2021/

Tulossivut

http://www.figureskatingresults.fi/results/2122/YLSMND2L2lk/index.htm
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Arvonta

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ke 24.11.2021 klo 14.30 mennessä ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla. Paikka: Suomen Taitoluisteluliiton toimisto,
Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Ennen arvontaa keskiviikkona 24.11. klo 14 mennessä on ilmoitettava mahdolliset
poisjäännit. Arvonnan jälkeen tulleet poisjäännit on ilmoitettava on ilmoitettava
viimeistään to 25.11. klo 14 mennessä, jonka jälkeen ryhmät vahvistetaan eikä niitä enää
saa muuttaa.

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelma kilpailut
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Muuta huomioitavaa

Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun
järjestämiseen. Ajankohtainen koronaohjeistus julkaistaan myöhemmin kilpailun
nettisivuilla.

Alueella on pysäköinnin ja ajamisen poikkeusjärjestelyjä käynnissä. Suosittelemme
pysäköintiin hallin viereistä pysäköintitaloa. Pysäköintitalo on maksullinen ja se on
avoinna 24 h. Lyhytaikapysäköinti tapahtuu Hannes Kolehmaisen kadun katutason
sisäänajosta.  HUOM. Sisäänkäynti pysäköintitaloon ainoastaan Suokadun suunnasta!

Palkintojen jako

Palkintojen jako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailujen jälkeen.

Ruokailu

Tarjoamme valmentajille ruokaa yhteistyössä Komeron (www.komerofood.fi) kanssa.
Tarjolla on myös pientä purtavaa.

Luistelijoilla ja perheillä on mahdollisuus ruokailla ilman erillistä ilmoittautumista
ravintola Pelimiehessä tarjoushintaan.

Kilpailunjohtaja

Petra Sammelvuo p. 044 308 8912
petrasammelvuo@gmail.com

Jakelu

EVT, HATAL, HEITA, HL, IITA, JOKA, JTL, JYTLS, KEUPA, KJ, KOTA, KTL, KULS, KUTA, LIETA,
LOTTA, LRL, LRTL, LTL, MJT, ML, PESAL, PTL, RTL, RU, SATU, TL, VARTA , STLL, arvioijat

Liitteet

Arvioijat

Osallistujat

http://www.komerofood.fi

