KILPAILUKUTSU
5.11.2020

TÄHTISARJOJEN ALUE- JA KUTSUKILPAILU
Lauantai 5.12.2020 HAMINASSA
Haminan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021
lunastaneita yksinluistelun Tähtisarjojen aluekilpailuun
Paikka

Haminan jäähalli,
Kiekkokuja 1, 49410 POITSILA

Aika

lauantai 5.12.2020 klo 8.30-20.00

Kilpailusarjat

Tintit
Minit
B-silmut
Aluesilmut
Aluedebytantit
Aluenoviisit
Aluejuniorit
Taitajat
Sarjoja on mahdollista jakaa ikäluokittain osallistujamäärän mukaan. Varaamme
oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja Kaakkoisen alueen sääntöjä kaudelle
2020-2021.
Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Tintit -sarjalla on suorituksen arviointi, muilla sarjoilla on laajennettu
tähtiarviointi.
Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Arvioijat
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään perjantaina 20.11.2020
klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net liitteenä olevalla
lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika

• seuran edustaja kilpailupaikalla (nimi ja puhelinnumero)
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten (ei IC)
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti
sähköpostitse k ilpailuvastaava@hatal.net
Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian, mikäli tällä kertaa ette osallistu
kilpailuumme.
Ilmoittautumismaksut
Sarja

Maksu

Tintit

15€

Minit, Silmut, Aluesarjat, Taitajat

25€

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
kilpailuvastaava@hatal.net perjantaina 20.11.2020 klo 20.00 mennessä. Tiedostot
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA. Musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD -levyllä (ei RW).

Karsinta

Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden karsia osallistujia jääaikatauluun sopivaksi,
joten pyydämme, että kilpailijat ilmoitetaan karsintajärjestyksessä. Mahdollinen
karsinta tapahtuu sääntöjen määräämällä tavalla alkaen viimeiseksi ilmoitetusta.
Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden ottaa kaikki omat luistelijansa mukaan
kilpailuihin.

Arvonta
Luistelujärjestys arvotaan Haminan jäähallissa lauantaina 28.11.2020 klo 10.00 ja se
on nähtävillä viimeistään sunnuntaina 29.11.2020 järjestävän seuran kotisivuilla
https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/kausi-2020-2021/hatalin-j
arjestamat-kilpailut/tahtisarjojen-aluekilpailu/
Ruokailu

Ruokailu järjestetään arvioijille. Kilpailupaikalla toimii kahvio.

Majoitustarjous
https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/kausi-2020-2021/hatalin-j
arjestamat-kilpailut/tahtisarjojen-aluekilpailu/majoitus/
Koronaohjeistus julkaistaan lähempänä kisoja.

Kilpailujohtaja

Hanna Tyni
sähköpostiosoite info@hatal.net
puhelinnumero 050 596 5745

Jakelu

Kaakkoisen alueen seurat, Heita, JoKa, Varta, Satu

Liitteet

Ilmoittautumislomake
Tervetuloa Haminaan!
Kilpailujohtaja

Kilpailusihteeri

Hanna Tyni
info@hatal.net

Maria Kuparinen
kilpailuvastaava@hatal.net

