KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN
KAUSI 2022-2023

Kilpailuun ilmoittautuminen
1.Kilpailukutsut tulevat kaudella
22–23 ainoastaan Taikkarijärjestelmään

2.Valmentajat seuraavat avoinna olevia
ilmoittautumisia / kilpailukalenteria ja
päättävät osallistumisesta kilpailuihin

3.Valmentajat päättävät kilpailuun
osallistuvat sarjat sekä kilpailuun
osallistuvat luistelijat

4.Ilmoittautuminen kilpailuun avataan
myClubiin

5.Ilmoittautuminen päättyy n 3–5 päivää
ennen järjestävän seuran deadlinea

6.Kilpailuvastaava huolehtii kiertävästä
ilmoittautumisjärjestyksestä mahdollisen
karsinnan varalta

7.Kilpailuvastaava tekee ilmoittautumisen
taikkarin kautta, jonka kautta kulkee myös
musiikki ja ohjelmalomake järjestävälle
seuralle

8.Ilmoittautumisen mukana lähtee
musiikki, mutta aina mukaan kuitenkin CDlevy!

9.Mikäli kilpailussa on käytössä vain CDsoitin (tästä maininta kutsussa), jokainen
huolehtii levyn ja varalevyn mukaan

10.Kilpailuvahvistus

11.Kilpailuvastaava lähettää
kilpailuvahvistuksen sekä
osallistujaluettelon ilmoittautuneille

12.Luistelujärjestys, aikataulu ja
mahdolliset ohjeistukset julkaistaan
järjestävän seuran nettisivuilla, jonka
jälkeen kilpailuvastaava lähettää ne
kilpailuun osallistujille

Kilpailuvastaavana kaudella 2022–2023 toimii Jenni Virtanen-Laine kilpailuvastaava@hytl.fi / 050 535 6048
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1. Kilpailukutsut tulevat kaudella 22–23 ainoastaan Taikkari-järjestelmään
Tällä kaudella kaikki kutsut ovat ainoastaan Taikkarissa, eli vain seuratoimijoiden nähtävillä.

2. Kilpailuvastaava ja valmentajat seuraavat avoinna olevia ilmoittautumisia / kilpailukalenteria, ja päättävät osallistumisesta kilpailuihin
Valmentajat päättävät mihin kilpailuista lähdetään. Tässä hyödynnetään seurakilpailukalenteria.

3.Valmentajat päättävät kilpailuun osallistuvat sarjat sekä kilpailuun osallistuvat luistelijat
Valmentajat päättävät mille sarjoille ja luistelijoille ilmoittautuminen avataan, mutta jokainen perhe päättää luistelijan osallistumisesta itse.

4.Ilmoittautuminen avataan myClubiin
Kilpailuvastaava avaa ilmoittautumisen niille, joita valmentajat ehdottavat kilpailuun.
Uudesta tapahtumasta tulee aina huoltajalle sähköposti. Sähköpostissa kerrotaan tiedot kilpailusta / liitetään mukaan linkki järjestävän seuran
kilpailusivuille. Tapahtumaan (eli tässä tapauksessa kilpailuun) ilmoittaudutaan painamalla osallistun -painiketta. Mikäli luistelija ei osallistu kilpailuun,
on silloin hyvä painaa en osallistu -painiketta.

5.Ilmoittautuminen päättyy n 3–5 päivää ennen järjestävän seuran deadlinea
Tapahtumalla on aina viimeinen ilmoittautumispäivä. Siihen mennessä kilpailuvastaavan on lähetettävä kilpailuun osallistuvien luistelijoiden tiedot.
Tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy aina muutamaa päivää ennen järjestävän seuran deadlinea, jotta ilmoittautumiselle jää työstöaikaa. Tämän
vuoksi olisi toivottavaa, että ilmoittautuminen tehtäisiin ajallaan. Mikäli järjestävälle seuralle tehdään jälki-ilmoittautuminen, tulee siitä seuralle
lisäkuluja. Laskutamme jokaisesta jälki-ilmoittautumisesta ja niiden selvittelyistä 25,00 €.
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6.Kilpailuvastaava huolehtii kiertävästä ilmoittautumisjärjestyksestä mahdollisen karsinnan varalta
Järjestävä seura voi karsia ilmoittautuneita kilpailijoita, jotta jokaisessa sarjassa olisi esimerkiksi sopiva määrä luistelijoita. Ensi sijalla ovat aina
järjestävän seuran omat luistelijat (näin toimii myös HyTL kotikisoja järjestäessä), jolloin heitä ei karsita. Karsinta on siis aina järjestävän seuran
vastuulla, kilpailuvastaava tai valmentajat eivät vaikuta päätöksiin millään tavalla. Valmentajat laativat ilmoittautumisjärjestyksen ennen ensimmäistä
kilpailua. Kilpailuttaminen aloitetaan luistelijoiden kilpailuvalmiuden mukaan. Ohjelmaharjoittelun tulee olla rutiininomaista ennen kilpailuun
osallistumista. Ensimmäisen kilpailun jälkeen ilmoittautumisjärjestys lähtee kiertämään, jolloin jokaiselle tulee mahdollisuus osallistua kauden aikana
tasapuolisesti kilpailuihin.

7.Kilpailuvastaava tekee ilmoittautumisen taikkarin kautta järjestävälle seuralle
Kilpailuvastaava tekee ilmoittautumisen taikkari-järjestelmän kautta, jonka kautta kulkee myös musiikit sekä ohjelmalomakkeet.
HUOM! mikäli herää kysymyksiä järjestävälle seuralle tms., yhteys tällöin aina kilpailuvastaavaan. Selkeyden vuoksi, yhteydenpito järjestävään
seuraan kulkee vain kilpailuvastaavan kautta.
Kilpailumaksut laskutetaan kilpailun jälkeen seuran toimesta.

8. Ilmoittautumisen mukana lähtee musiikki, mutta aina mukaan kuitenkin CD-levy!
Jokaisen kilpailumusiikit on ladattu taikkariin, ja ne lähtevät ilmoittautumisen mukana järjestävälle seuralle. Luistelijalle tulee kuitenkin aina olla myös
CD-levy mukana teknisten ongelmien vuoksi.
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9.Mikäli kilpailussa on käytössä vain CD-soitin (tästä mainitaan erikseen), jokainen huolehtii levyn ja varalevyn mukaan
Tällä hetkellä CD-soittimia ei enää juurikaan käytetä, mutta mikäli musiikki soitetaan soittimelta, pitää olla mukana levy ja aina myös varalevy.
Huonolla tuurilla toinen levyistä voi olla vioittunut ja silloin pelastus on varalevy.

10.Kilpailuvahvistus
Järjestävä seura lähettää kilpailuvahvistuksen 1–2 viikkoa ennen kilpailua kilpailuvastaavalle. Vahvistuksesta selviää tuomaristo, mahdolliset
poikkeamat kilpailukutsuun ja muuta yleistä tietoa. Kilpailuvahvistuksen mukana tulee osallistujaluettelo, josta selviää kilpailuun mukaan päässeet
luistelijat.

11.Kilpailuvastaava lähettää kilpailuvahvistuksen sekä osallistujaluettelon ilmoittautuneille
Kilpailuvastaava lähettää kaikille ilmoittautuneille kilpailuvahvistuksen sekä osallistujaluettelon.

12.Luistelujärjestys, aikataulu ja mahdolliset ohjeistukset julkaistaan järjestävän seuran nettisivuilla, jonka jälkeen kilpailuvastaava lähettää ne
kilpailuun osallistujille
Järjestävä seura arpoo luistelujärjestyksen ja tekee aikataulun. Luistelujärjestys, aikataulu ja mahdolliset ohjeistukset julkaistaan järjestävän seuran
nettisivuilla. Kilpailuvastaava lähettää tiedot kilpailuun lähteville, mutta koska aikataulut voivat elää (peruutukset, muut muutokset), jokaisen perheen
tulee kisaviikolla itse seurata järjestävän seuran kilpailusivuja muutoksien varalta. Kilpailuvastaava laittaa linkin kilpailusivuille viimeistään
vahvistuksessa. Kilpailusivuilta löytyvät aina kaikki päivitetyt aikataulut, ohjeistukset yms. Myös kilpailun tulokset päivittyvät aikanaan kilpailusivuille.
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Kilpailuun osallistuminen pitää peruuttaa – miten toimin?
Mikäli luistelijan osallistuminen kilpailuun joudutaan perumaan sairastumisen tai jonkin muun syyn vuoksi, ilmoitus tästä aina kilpailuvastaavalle ja
omalle vastuuvalmentajalle. Me huolehdimme peruutuksen ilmoittamisen järjestävälle seuralle.
Yleinen käytäntö on ollut aiemmin, että peruutuksen voi tehdä ennen luistelujärjestyksen arvontaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista pitää
esittää sairaslomatodistus, jonka jälkeen kilpailukuluja ei laskuteta. Mikäli todistusta ei ole, kilpailumaksu laskutetaan. Sairaslomatodistus lähetetään
kilpailuvastaavalle, joka huolehtii sen eteenpäin lähettämisestä.
Korona on tehnyt laskutuskäytäntöihin jonkin verran vaihtelevuutta seurojen välillä, joten nämä on hyvä tarkistaa järjestävän seuran kilpailusivuilta.
Myclubissa julkaistaan syyskuun aikana päivitetyt kilpailu- ja testimaksut. Siellä on hyvin selkeästi kerrottuna mistä kilpailumaksut koostuvat.

Jos jokin kilpailuasioissa mietityttää kauden aikana, yhteys omaan vastuuvalmentajaan tai kilpailuvastaavaan.

Tsemppiä kaikille kisakauteen!

