
KILPAILUVAHVISTUS

SM-noviisien ja Debytanttien 2. lohkokilpailu L2 19.-20.11.2022

Kuopion Luisteluseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne

Kuopiossa järjestettävään yksinluistelun SM-noviisien ja Debytanttien 2. lohkokilpailuun

(L2) 19.-20.11.2022.

Paikka

Olvi Areena, Hannes Kolehmaisen katu 4, 70100 Kuopio

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys:

La 19.11.2022 klo 10.00 - 13.30 Debytantit, tytöt

La 19.11.2022 klo 14.30 - 18.30 SM-Noviisit, tytöt, LO

Su 20.11.2022 klo 9.30 - 14.30 SM-Noviisit, tytöt, VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.

Kentän koko

30 x 60 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat.

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.

http://www.taikkari.fi


Osallistumismaksut

Debytantit 35€/luistelija ja SM-noviisit 65€/luistelija. Maksu on maksettava 16.11.2022

mennessä Kuopion Luisteluseura ry:n tilille FI4741080010369224

Merkitkää viestikenttään KILPAILU/SEURA.

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi)

13.11.2022 klo 20.00 mennessä.

Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimittu mp3-tiedostona Taikkariin

(www.taikkari.fi) 13.11.2022 klo 20.00 mennessä.

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio USB-muistitikulla (mp3).

Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä

ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit

HOIKA-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa

elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023

/ 2023-2024. Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään

Hoika-järjestelmään kilpailun jälkeen.

Toimihenkilöt

Tarkistattehan, että olette ilmoittaneet jokaisen toimihenkilön (valmentajat, seuran

edustaja(t) Taikkarin kautta toimihenkilönä. Nimen kirjoittaminen lisätietoihin ei riitä.

Kilpailun nettisivut

https://www.kuls.fi/taitoluistelu/kilpailutoiminta/kuls-jarjestaa/yl-sm-noviisien-ja-debyt

anttien-l2-lohkokilpailut-19-11-20-11-2022/

Arvonta

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan 16.11.2022 klo 20 mennessä FSM

tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla.

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Verryttelyryhmien

vahvistus tehdään 17.11.2022 klo 18 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut

luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

http://www.taikkari.fi
http://www.taikkari.fi
https://www.kuls.fi/taitoluistelu/kilpailutoiminta/kuls-jarjestaa/yl-sm-noviisien-ja-debytanttien-l2-lohkokilpailut-19-11-20-11-2022/
https://www.kuls.fi/taitoluistelu/kilpailutoiminta/kuls-jarjestaa/yl-sm-noviisien-ja-debytanttien-l2-lohkokilpailut-19-11-20-11-2022/


Muuta huomioitavaa

Seuraamme ja noudatamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia

kilpailun järjestämiseen.

Suosittelemme pysäköintiin hallin viereistä pysäköintitaloa. Pysäköintitalo on

maksullinen ja se on avoinna 24 h.

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja

sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailun asiakirjoissa (ilmoittautuneet,

luistelujärjestys, tulokset jne) ja järjestävän seuran www-sivulla. Järjestävä seura voi

kuvata tapahtuman ja julkaista kuvia luistelijoista sosiaalisen median kanavissa

(Instagram ja Facebook).

Palkintojen jako

Palkintojen jako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailujen jälkeen.

Ruokailu

Valmentajilla, luistelijoilla ja perheillä on mahdollisuus ruokailla ilman erillistä

ilmoittautumista ravintola Pelimiehessä tarjoushintaan.

Valmentajille on tarjolla myös pientä purtavaa.

Kilpailunjohtaja

Laura Tiihonen p. 044 389 3900

tiedotus.kuls@gmail.com

Jakelu

STLL, arvioijat

HTA, HTK, JoKa, JTL, JyTLS, KoTa, LrTL, LTL, ML, PTL, SaTu, TL, VarTa

Liitteet Osallistujat

Arvioijat

Tervetuloa kilpailemaan Kuopioon!


