KILPAILUVAHVISTUS
Kauniaisten Taitoluisteluklubi kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne
Pääkaupunkiseudun MiniCup 2. lohkon 1. valintakilpailuun.

Paikka

Kauniaisten jäähalli, Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen

Aika ja aikataulu

Sunnuntai 31.10.2021 klo 12.00‐15.00

Alustava aikataulu

Liitteenä. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021‐2022.

Arviointi

Minit 2012

laajennettu tähtiarviointi

Minit 2013 ja nuoremmat laajennettu tähtiarviointi
Arvioijat

Elli‐Noora Nevalainen, YT
Niini Toivola
Daria Andreeva
Järjestävä seura varaa oikeuden arvioijamuutoksiin.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.

Peruutukset

Verryttelyryhmien julkaisun jälkeen tulevista peruutuksista tulee esittää
lääkärintodistus 05.11.2021 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja
tuomarikuluja ei veloiteta.

Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran puolesta keskiviikkona
27.10.2021. Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun verkkosivuilla heti
arvonnan jälkeen. Jako verryttelyryhmiin suoritetaan viimeistään
29.10.2021.

Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3‐tiedostona
Taikkariin (www.taikkari.fi) ti 26.10.2021 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

25 €. Maksu veloitetaan tuomarilaskutuksen yhteydessä.

Tulossivut

https://www.kauniaistentaitoluisteluklubi.com/kilpaileminen/KaTa35

Jäähalliin saapuminen

Ovet aukeavat kilpailijoille klo 11.00. Kilpailijoiden ja valmentajien
sisäänkäynti on jäähallin alaovesta. Akkreditointi tapahtuu
kilpailutoimistossa jäähallin ala‐aulassa.

Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin parkkipaikalla. Pysäköinti on maksuton.
Lisää pysäköintitilaa löytyy tarvittaessa viereisen laskettelurinteen
juurelta.

Lämmittelytilat

Katsomon ylätasanteella on tilaa luistelijoiden verryttelylle.

Palkintojenjako

Palkintojen jako on jäähallin ylätasanteella heti tulosten selvittyä.

Covid‐19 Info

Noudatamme voimassa olevia terveysviranomaisten suosituksia.
Maskinkäytöstä päivitetyt suositukset
Tiistaina 5.10.2021 voimaan tulleen pääkaupunkiseudun
koronakoordinaatioryhmän antaman ohjeen mukaan yli 12‐vuoitiaiden
asiakkaiden suositellaan käyttävän maskia Kauniaisten kaupungin
sisätiloissa
∙

aina, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa

∙

jos henkilö ei ole sairastanut koronavirustautia edeltävien kuuden

kuukauden aikana
∙

silloin, kun on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten

yleisötilaisuuksissa
∙

kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on

vaikeaa

Kilpailun johtaja

Janette Nurmi puh. 0400 411 915

/tiedustelut

kilpailut.kata@gmail.com puh. 050 556 7012

Tervetuloa Kauniaisiin!

Jakelu

EsJT, EVT, MTK, KaTa, Tuomarit, Mette Vilos

Liitteet

Osallistujalista ja alustava aikataulu

