KILPAILUVAHVISTUS 12.02.2020

SM-JUNIOREIDEN, SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN
ALUEMESTARUUSKILPAILU

Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun
SM-junioreiden, SM-noviisien ja debytanttien aluemestaruuskilpailuun.

Paikka

Kaarelan jäähalli, Kaarelan raitti, Helsinki.

Aika ja aikataulu
Päivä ja kellonaika
21.2.2020. klo 11:00 -11:35
21.2.2020. klo 11.35 -15:45
21.2.2020. klo 15.45 -19:15

Sarja
SM-juniorit VO
Debytantit tytöt ja pojat
SM-noviisit VO

Aikataulu on alustava ja järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

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

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi.

Arvioijat

Leena Kurri (YT), Oksana Vuorela, Pia Tunturi-Talka
TC Pernilla Böhling/Anna Rapanen, TS Peppi Larjamo

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Debytantit
SM-noviisit, SM-juniorit

Maksu
40 euroa
45 euroa

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 15.2.2020 klo 20.00 mennessä kutsussa olevalla liitteellä sähköpostitse
osoitteeseen: yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com .
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: 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. Kilpailupaikalle mukaan ohjelmamusiikki myös CD-levyllä (ei RW). Musiikista on
oltava mukana kisapaikalla myös varakopio. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot
välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka

Pvm/Aika

Paloheinän jäähallin
kahvio

18.2.2020 klo 16:00

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla samana päivänä.
Jako verryttelyryhmiin tehdään keskiviikkona 19.2.2020 klo 13.00 mennessä.

Jäähalliin saapuminen
Sisäänkäynti on jäähallin pääovesta. Luistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan jäähallin aulan
vastaanotossa ja jättävät siinä yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella, joka on maksullinen.
Pysäköintiin tilaa on rajoitetusti.

Lämmittelytilat

Jäähallin voimistelusalissa.

Palkintojenjako

Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen jäähallin
aulassa.

Muuta huomioitavaa
HTK ei lähetä erillisiä sähköposteja kilpailuun liittyvistä muutoksista, vaan ne päivitetään
suoraan kilpailun nettisivuille kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen.
Kilpailun nettisivut
https://www.htk-yksinluistelu.com/38598
Kilpailun johtajat
Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com, 0505320163
Katariina Prihti, yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com
Jakelu

Osallistuvat seurat, arvioijat

Liitteet

Osallistujaluettelo

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

