KILPAILUVAHVISTUS
24.9.2021

YKSINLUISTELU SM-seniorit, -juniorit ja JÄÄTANSSI SM-seniorit, -juniorit ja -noviisit 1. valintakilpailu
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun SMsenioreiden ja -junioreiden sekä jäätanssin SM-seniorien, -junioreiden ja -noviisien 1. valintakilpailuun.
Paikka

Pirkkolan jäähalli 1, Plotinrinne 8, HELSINKI

Aikataulu ja kilpailusarjat
Lauantai 2.10.2021
klo 10.00 YL SM-juniorit, miehet
klo 10.50 YL SM-juniorit, naiset
klo 15.45 JT SM-noviisit
klo 15.54 JT SM-juniorit
klo 16.19 JT SM-noviisit
klo 16.28 JT SM-seniorit
klo 17.00 YL SM-seniorit, miehet
klo 17.45 YL SM-seniorit, naiset
arvioitu päättymisaika klo 19.30

Sunnuntai 3.10.2021
klo 9.30 YL SM-juniorit, miehet
klo 10.11 YL SM-juniorit, naiset
klo 15.00 JT SM-noviisit
klo 15.11 JT SM-juniorit
klo 15.38 JT SM-seniorit
klo 16.10 YL SM-seniorit, miehet
klo 16.53 YL SM-seniorit, naiset
arvioitu päättymisaika klo 19.10

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021 – 2022.

Kentän koko

30 x 60 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/tai erikseen annetun
ohjeen mukaan.

Elementtitestit

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Testitasoille
ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun jälkeen.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka

Pvm/Aika

STLL toimisto,
Valimotie 8, 00380 Hki

ke 29.9. klo 14.30

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Poisjäännit ennen arvontaa on ilmoitettava keskiviikkoon 29.9. klo 13.00 mennessä.
Poisjäännit arvonnan jälkeen on ilmoitettava perjantaihin 1.10.2021 klo 10.30 mennessä.
Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 1.10.2021 klo 14.00 mennessä, jonka jälkeen niitä
ei saa enää muuttaa.

Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma,
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Jäätanssissa vapaatanssin luistelujärjestys on kuviotanssien/rytmitanssin tulosten
käänteisessä järjestyksessä.
Tulossivut

http://www.figureskatingresults.fi/results/2122/YLSMJUNSEN1vk/index.htm

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 8.30 ja sunnuntaina klo 8.00. Sisäänkäyntejä on
kaksi, toinen urheilijoille, valmentajalle ja toimitsijoille (ovi 2) ja toinen yleisölle (ovi 1).
Yleisöovi avataan 30 min ennen kilpailun alkua.
Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailutoimistossa ja jättävät akkreditoinnin
yhteydessä kilpailumusiikkinsa varalevyn.

Pysäköinti

Pysäköinti on maksuton mutta pysäköintitilaa on hyvin rajallisesti. Parhaiten sitä löytynee
Pirkkolantien puolelta.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallin 2. kerroksessa.

Palkintojenjako

Palkintojen jako pidetään mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen ja ainoastaan
sarjan 3 parasta palkitaan.

Ruokailu

Kilpailijat voivat varata ruokailun Pirkkolan uimahallin kahviosta. www.janissportcafe.fi, puh.
040 687 9606.
Arvioijille on varattu lounas uimahallin kahviosta, buffet-pöytä. Lisäksi tarjolla on kahvia,
teetä ja pientä purtavaa tuomaritilassa jäähallin puolella.

Pääsyliput

Pääsyliput 5e / hlö / päivä, alle kouluikäiset maksutta
Suosittelemme hankkimaan liput ennakkoon, https://www.lippuautomaatti.fi/HTK. Ovella vain
korttimaksu, ei käteistä.

Muuta huomioitavaa
Liitteenä ohje korona-aikana osallistujille.
Kilpailun nettisivut
www.htk-yksinluistelu.com
Kilpailun johtaja Annette Gylling ja Sami Eronen
annette.h.gylling@gmail.com, puh. 050 30 12 748 (klo 17 jälkeen)
sami.kalevi.eronen@gmail.com, puh 040 557 88 39 (klo 17 jälkeen)
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Ohje korona-aikana osallistujille

TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN!

