KILPAILUKUTSU
27.1.2020

SM-JUNIOREIDEN, SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN ALUEMESTARUUSKILPAILU

Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita
Helsingin alueen yksinluistelun SM-junioreita, SM-noviiseja ja debytantteja aluemestaruuskilpailuun.
Paikka

Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti, Helsinki.

Aika ja alustava aikataulu
Aluemestaruuskilpailu järjestetään perjantaina 21.2.2020 klo 12-19. Kahden ohjelman
sarjoissa kilpailussa luistellaan vapaaohjelma.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
SM-noviisit, tytöt
SM-noviisit, pojat
Debytantit, tytöt
Debytantit, pojat
SM-juniorit, tytöt
SM-juniorit, pojat

LO kesto/kerroin

VO kesto/kerroin
3:00 ± 0:10 / 1,4
3:00 ± 0:10 / 1,6
3:00 ± 0:10 / 1,3
3:00 ± 0:10 / 1,3
3:30 ± 0:10 / 1,6
3:30 ± 0:10 / 2,0

SM-junioreiden sarjat järjestetään kilpailuilmoittautumisten perusteella, ja se ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä alla olevan linkin kautta viimeistään 7.2.2020 klo 20.00
mennessä. Linkki ilmoittautumiseen:

https://www.htk-yksinluistelu.com/lomake.html?id=39943
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat
perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-juniorit
SM-noviisit
Debytantit

Maksu
45 eur
45 eur
40 eur

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake

Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelmalomakkeet lähetetään 15.2.2020 klo 20.00
mennessä liitteenä olevalla lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen:
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com .Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 15.2.2020 klo 20.00
mennessä osoitteeseen: yl.musiikit@helsingintaitoluisteluklubi.com
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot
pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti. Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Kilpailupaikalle
mukaan ohjelmamusiikki myös CD-levyllä (ei RW).

Kilpailuvahvistus ja arvonta
Kilpailun vahvistus lisätään kilpailun sivustolle viimeistään 12.2.2020 ja lähetetään osallistuville
seuroille. Tämän jälkeen kilpailun informaatio löytyy vain kilpailusivustolta.
Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan vahvistuksessa.

Muuta huomioitavaa
Kaarelan jäähallilla on maksullinen pysäköinti ja paikkoja on rajoitetusti.
Kilpailun nettisivut

https://www.htk-yksinluistelu.com/39240
Kilpailun johtajat
Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com, 0505320163
Katariina Prihti, yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com
Jakelu

Helsingin alueen seurat

Liitteet

Suunniteltu ohjelma –lomake

