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Kutsukilpailut Keuruulla

KeuPa HT Taitoluistelijat kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin lunastaneita luistelijoita

Lauantaina 7.11. 2020

pidettäviin tähtisarjojen kutsukilpailuihin Keuruun jäähalliin. 

Kilpailuissa noudatetaan ilmoitettuja aikatauluja ja järjestäjä pidättää oikeuden 
aikataulumuutoksiin.  Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 

Palkintojen jakoa ei järjestetä, palkinnot ja luistelijoiden diplomit toimitetaan osallistuneille 
seuroille postitse tai valmentajien mukana.
 
Tulokset kuulutetaan ja päivitetään kisasivuille heti niiden valmistuttua. Luistelijoiden toivotaan 
poistuvan jäähallista mahdollisimman pian oman suorituksensa jälkeen, kuitenkin viimeistään 
oman sarjan päättymisen jälkeen. 

Kasvomaskien käyttöä toivotaan suuresti� � 

Pidämme kahviota auki alakerrassa, turvavälit huomioittehan jonottaessa. Pieni lämmin katsomo 
on auki. Meillä on pukuhuoneita käytössä ainakin 7 joten saamme seuroille omat pukuhuoneet ja 
jos emme, järjestämme sarjat niin, että ehdimme välillä käydä siivoamassa.   

Kilpailusarjat

 Tintit 
 Minit
 Taitajat 
 Aluesilmut
 Silmu B
 Aluedebytantit
 Aluenoviisit
 Aluejuniorit
 Aikuiset, Bronze, Silver ja Gold 

KILPAILUSÄÄNNÖT

Noudatamme Itäisen alueen sääntöjä. Sarjoja jaetaan sääntöjen mukaan ikäryhmiin
Tytöt ja pojat luistelevat omina sarjoinaan.  Taitajat eivät saa hypätä kaksoishyppyjä.

KARSINTAA varten ilmoittakaa seuranne luistelijat sopimassanne järjestyksessä. 
Koronatilanteen vuoksi mietimme tarkkaan luistelijamääriä.
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MUSIIKKILAITE:    CD – R, ei RW-levyjä

TUOMARIT:
Elli Hämäläinen
Kristiina Niskanen
Laura Nurmi
 

ALUSTAVA AIKATAULU: Kilpailuaika on lauantai 7.11. 2020  klo 9-17

Luistelijamäärästä riippuen tähän voi tulla muutoksia

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset KESKIVIIKKOON 28.10. 2020 mennessä sähköpostilla: eirakr@gmail.com

Ilmoittautumisessa on mainittava luistelijan nimi, syntymäaika, sarja sekä lisenssin tai kilpailuluvan 
maksupäivä.
  
Ilmoittautumismaksu laskutetaan tuomarilaskun yhteydessä. Sarjojen maksut STLL:n suositusten 
mukaiset. Pyydämme ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteen, johon haluatte, että kisalasku ampaisee heti
kohta kisan jälkeen.
    

ARVONTA

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan Keuruun jäähallilla maanantaina 2.11. 2020
Arvonnan tulokset ovat nähtävissä seuran kotisivuilla tiistaina 3.11. 2020
http://keupaht.sporttisaitti.com/taitoluistelijat. Kilpailuvahvistuksessa, seuran kisasivuilla,
pyrimme julkaisemaan alustavan sarjojen luistelujärjestyksen.

Tuomarikulut suoritetaan STLL:n ohjeen mukaan.

TERVETULOA KEURUULLE!

KeuPa HT ry /Taitoluistelijat

Katri Mäkeläinen, kilpailunjohtaja, 050 3251 644

Eira Riihimäki, ilmoittautumiset, sihteerikkö 0400 728 586

http://keupaht.sporttisaitti.com/taitoluistelijat
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Kutsuttu: Itäisen alueen seurat, SeiTL, Jeppis Skating, Aikuisluistelijoiden seurat

Majoitusta Keuruulla:  Hotelli Keurusselkä, http://www.hotellikeurusselka.fi/

           Bed & Breakfast Makasiini, http://www.bbmakasiini.fi/

http://www.bbmakasiini.fi/
http://www.booking.com/hotel/fi/bed-amp-breakfast-makasiini.fi.html?aid=373425;label=keuruu-iMWGhnvj0BtVJNCw2MXzvgS67517583190%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342135830%3Akwd-11365614479%3Alp1005693%3Ali%3Adec%3Adm;sid=f568b029e22d974c1cfbe792cc855cc3;dcid=1;ucfs=1;room1=A,A;srfid=bfe056df6ce2e32c833131b4aaefbba83c0bf7c4X6;highlight_room=
http://www.hotellikeurusselka.fi/
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