KILPAILUKUTSU
Kauniaisten Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai ‐luvan lunastaneita
Pääkaupunkiseudun seurojen A‐silmujen 2. Sesons Best ‐kilpailuun ja A‐silmujen, debytanttien ja SM‐
noviisien kutsukilpailuun.

Aika ja paikka

Torstaina 6.1.2022 klo 9.00‐17.00
Kauniaisten jäähalli, Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen

Sarjat

A‐silmut

ISU‐arviointi

Debytantit

ISU‐arviointi

SM‐noviisit, vapaaohjelma

ISU‐arviointi

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021‐2022

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) to 2.12.2021 klo 9.00
alkaen ja su 12.12.2021 klo 20.00 mennessä.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu‐ ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta varten (lisätiedot kohtaan)
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
(lisätiedot kohtaan)

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista
osanottajamäärän karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran

luistelijoille osallistumisoikeuden kilpailuun. Pääkaupunkiseudun seurojen
kaikkilla A‐silmuilla on paikka kilpailussa.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja
sarjaan vaadittavat elementtitesti on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa
myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on
toimihenkilöpassi voimassa.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan
nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa
(ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset järjestävän seuran www‐sivulla).
Jälki‐ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Kilpailuvahvistus

Kilpailuvahvistus, osallistujien nimet ja alustava aikataulu julkistetaan
sunnuntaihin 19.12.2021 mennessä kilpailun verkkosivuilla ja lähetetään
sähköpostitse seuroille ilmoittautumisessa annettuun osoitteeseen.

Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran puolesta torstaina 30.12.2021.
Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun verkkosivuilla heti arvonnan jälkeen.
Jako verryttelyryhmiin suoritetaan viimeistään 3.1.2022.

Aikataulu

Kilpailuun on varattu jääaikaa klo 9.00– 17.00. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulun muuttamiseen.

Suunniteltu ohjelma
‐lomake

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin
((www.taikkari.fi) su 19.12.2021 klo 20.00 mennessä

Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3‐tiedostona
Taikkariin (www.taikkari.fi) su 19.12.2021 klo 20.00 mennessä. Tiedostot
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Järjestävä seura
sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on
oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD‐levyllä (ei RW). Luistelija jättää
musiikkiCD:n infotiskille ilmoittautuessaan.

Ilmoittautumismaksu

A‐silmut 40 €, debytantit ja SM‐noviisit 45€. Maksu veloitetaan
tuomarilaskutuksen yhteydessä.

Peruutukset

Arvonnan 30.12.2021 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää
lääkärintodistus, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta.

Tuomarit

Ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä

Kilpailun johtajat
/tiedustelut

Miia Helanto ja Janette Nurmi/
kilpailut.kata@gmail.com puh. 0505567012 ja 0400411915

Tervetuloa Kauniaisiin!

Jakelu

EsJT, ETK, EVT, HL, HTK, HTA, KaTa, MTK, TTK, HyTL, JTL, KeLS, LT, MJT, NTL,
PTL, TL, VTL, Mette Vilos

