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KILPAILUVAHVISTUS 12.10.2021
MINIT CUP 2021–2022, 1. VALINTAKILPAILU (LOHKO 1) 22.10.2021
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne osallistumisen Kaarelan
jäähallissa pidettävään Minien 1. valintakilpailuun perjantaina 22.10.2021.

Kilpailusarjat
Minit tytöt 2013 ja nuoremmat
Minit tytöt 2012
Paikka
Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki.
Lämmittelyyn on varattu sali jäähallin 2. kerroksessa. Lämmitellä voi myös ulkotiloissa.
Alustava aikataulu
Perjantai 22.10.2021 noin klo 14.15 - 16.10
Minit tytöt 2013 ja nuoremmat klo 14.15 alkaen
Minit tytöt 2012 klo 14.45 alkaen
Verryttelyaika: 4 minuuttia.
Noudatamme joustavaa aikataulua. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Osallistujat
Osallistujalista on liitteenä.
Kilpailusivut

https://www.htk-yksinluistelu.com/42639
Kilpailun informaatio löytyy tämän kilpailuvahvistuksen julkaisemisen jälkeen ainoastaan
kilpailun nettisivulta, jossa myös kilpailun tulokset julkaistaan.
Musiikki
Pyydämme toimittamaan kilpailuun osallistuvien luistelijoiden musiikit tiedostoina mp3muodossa sähköpostitse osoitteeseen: yl.musiikit@helsingintaitoluisteluklubi.com viimeistään
13.10.2021 mennessä.
Musiikkitiedostot tulee nimetä muotoon Sukunimi_Etunimi_sarja_seuran nimi.
Kilpailijoilla tulee olla mukana kilpailussa musiikki myös CD-levyllä (tyyppiä CD-R; CD-RW tai
DVD eivät kelpaa).
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Arvonta
Luistelujärjestys arvotaan 15.10.2021 klo 17.00 järjestävän seuran toimesta ja julkaistaan
kilpailun nettisivulla viimeistään samana iltana. Jako verryttelyryhmiin tapahtuu 20.10.2021 klo
20.00 mennessä.
Luistelujärjestys ja verryttelyryhmät päivitetään kilpailun nettisivulle. Niitä ei lähetetä
sähköpostitse seuroille.

Peruutukset
Luistelija saa osallistua kilpailuun ainoastaan täysin terveenä.
Mahdolliset peruutukset sähköpostitse osoitteeseen:
yksinluistelu@helsingintaitoluisteluklubi.com
Arvonnan (15.10.2021 klo 17.00) jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää
lääkärintodistus, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. Kuitenkin mikäli
luistelija sairastuu tai saa koronaoireita arvonnan jälkeen, voi kilpailuun osallistumisen
peruuttaa myös ilman lääkärintodistusta, jolloin veloitetaan vain ilmoittautumismaksu.
Mahdolliset lääkärintodistukset tulee toimittaa 22.10.2021 mennessä.
Maksut
Osallistujilta peritään ilmoittautumismaksu 25 euroa/luistelija sekä tuomarikulut.
Ilmoittautumismaksut laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä jälkikäteen.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022.
Arviointi
Arviointitapana käytetään laajennettua tähtiarviointia.
Arvioijat
Pia Alhonen (ylituomari), Ida Rahkonen ja Ida Hellström. Järjestävä seura varaa oikeuden
tuomariston muutoksiin.
Palkinnot
Palkintojen jako on heti tulosten selvittyä jäähallin ala-aulassa. Sarjan kolme parasta palkitaan.
Kilpailun tulokset julkaistaan kilpailun nettisivulla.
Koronaohjeistus
Noudatamme voimassa olevia terveysviranomaisten suosituksia. Seuraathan kilpailun
nettisivua, josta löytyvät ajantasaiset koronaohjeet.
Muuta huomioitavaa
Kaarelan jäähallilla on maksullinen pysäköinti ja paikkoja on rajoitetusti.
Arvioitsijoille on tarjolla pientä syötävää ja lämmintä juotavaa taukotilassa.
Valmentajille emme pysty tilan puutteen vuoksi järjestämään omaa taukotilaa tarjoiluineen.
Jäähallin puolelta löytyy kahvia ja teetä. Hallissa on lisäksi yksityinen kahvio ja lähistöllä
ruokakauppoja.
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Kilpailunjohtajat
Riitta Lehtovaara, puh. 044 546 4742, email: riitta.irene@gmail.com
Jaana Majalahti, puh. 050 348 6962, email: jmajalahti@gmail.com

TERVETULOA KILPAILEMAAN MINIEN 1. VALINTAKILPAILUUN!

Jakelu
ETK, HTA, HTK, HL, TTK
Muu jakelu
Arvioijat
Liitteet
Osallistujalista

