KILPAILUVAHVISTUS
12.11.2020

SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 2. LOHKOKILPAILU
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun
debytanttien ja SM-noviisien (Lohko 1) toiseen lohkokilpailuun.
Paikka

Oulunkylän jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki.
https://goo.gl/maps/eJ1jsjx1JaqPvmBV9

Aikataulu ja kilpailusarjat
21.11. klo 9:30-13:15
21.11. klo 13:30-17:30
22.11. klo 10:00-14:30

Debytantit, tytöt VO
SM-noviisit, tytöt LO
SM-noviisit, tytöt VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti ja erikseen annetun ohjeen
mukaan (koronaohje).

Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-noviisit
Debytantit

Maksu
65 eur
35 eur

Ilmoittautumismaksu laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 13.11.2020 klo 20.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com .Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona 13.11.2020 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.

Elementtitestit

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022.
Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun
jälkeen.

Arvonta

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka
HTK toimisto,
Koroistentie 4 C Lh 5,
00280 HELSINKI

Pvm/Aika
16.11.2020 klo
15:15

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaina 19.11.2020 klo 20.00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei
saa enää muuttaa.
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma,
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Tulossivut

Tuloslinkki julkaistaan kilpailusivustolle https://www.htk-yksinluistelu.com/41037 pe
20.11.2020 mennessä.

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen sarjan alkua.
Lisätietoja kilpailemisesta osallistujille löytyy kilpailun koronaohjeesta.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin edustalla olevalla pysäköintialueella.
Pysäköinti on maksuton pysäköintikiekolla ja pysäköintitilaa on runsaasti.

Lämmittelytilat

Osallistujille on varattu tila vastapäisestä liikuntapuiston tanssisalista verryttelyä varten.
Jäähallissa ei ole mahdollisuutta verrytellä. Lisätietoja koronaohjeesta.

Palkintojenjako

Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot voi noutaa
infopisteeltä tulosten varmistuttua. Pyydämme noutamaan palkinnot, jotta järjestävä seura
säästyy postituskuluilta.

Ruokailu

Ruokailua ei ole järjestetty. Lähistöltä löytyy mm K-market, Subway, Hesburger, Neste.
Arvioijille on tarjolla mahdollisuuksien mukaan pientä purtavaa kahvin ja teen ohella.

Muuta huomioitavaa
Koronaohje toiminnoista kilpailupaikalla on liitteenä ja sitä päivitetään kilpailun sivustolla
vahvistuksen jälkeen. Emme ota yleisöä kilpailuun pienen katsomotilan vuoksi. Vanhemmat
voivat kuitenkin seurata oman luistelijan suorituksen katsomosta käsin.
Tämän vahvistuksen jälkeen kaikki tieto päivitetään kilpailusivustolle ja sitä ei enää erikseen
lähetetä seuroille.
Kilpailun nettisivut
https://www.htk-yksinluistelu.com/41037
Kilpailun johtaja Carita Lehtola, carita.lehtola@helsingintaitoluisteluklubi.com, 0505320163
Katariina Prihti, yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL Anne Fagerström, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Koronaohje

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

