
KILPAILUVAHVISTUS

11.10.2021

SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailu L2 23. - 24.10.2021

Savonlinnan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 23.-24.10.2021 Savonlinnassa
järjestettävään SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailuun (L2)

Paikka Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57170 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys
Päivä ja kellonaika Sarja

La 23.10.2021 klo 10.00 - 14.00 Debytantit, tytöt

La 23.10.2021 klo 15.30 - 19.30 SM-Noviisit, tytöt, LO

Su 24.10.2021 klo 10.30 - 15.00 SM-Noviisit, tytöt, VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat sarja LO kesto/kerroin                 VO kesto/kerroin

Debytantit, tytöt, synt. 1.7.2007 tai myöh. 3 min ±10 s / 1,3

SM-Noviisit, tytöt, synt. 1.7.2005 tai myöh. 2 min 20 s ±10 s / 0,7 3 min ±10 s / 1,4

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja  STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko 28 x 58 metriä

Arviointi Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat STLL on nimennyt arvioijat. Lista liitteenä.

Osallistujat ja peruuttaminen
Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Ilmoittautumismaksu: Debytantit 35€/luistelija ja SM-noviisit 65€/luistelija . Maksu on maksettava
keskiviikkoon 20.10.2021 mennessä Savonlinnan Taitoluistelijat ry:n tilille FI12 5651 1320 1030 95.
Merkitkää maksu KILPAILU/SEURA.

Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) poikkeuksellisesti
jo to 14.10.2021 klo 20.00 mennessä.

Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin  (www.taikkari.fi)
poikkeuksellisesti jo to 14.10.2021 klo 20.00 mennessä.

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

http://www.taikkari.fi
http://www.taikkari.fi


Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio musiikista tulee olla
valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä.

Elementtitestit Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan testi-ilmoittautumislomakkeella
sähköpostiin kilpailut.satu@gmail.com
Lisäksi on lähetettävä Hoikan excel-raportit testitasoittain to 14.10.2021 klo 20.00 mennessä samaan
sähköpostiin.

HOIKA-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa elementtitestien
4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023.

Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ke 20.10.2021 klo 18.00 mennessä  ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla.

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.

Jako verryttelyryhmiin tehdään to 21.10.2021 klo 20.00, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.
Verryttelyryhmäjaot julkaistaan kilpailun nettisivuilla mahdollisimman nopeasti.

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman
tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Jäähalliin saapuminen ja lämmittelytilat
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 23.10. klo 8.45  ja sunnuntaina 24.10. klo 7.45. Ilmoittautuminen
tapahtuu infopisteessa, joka sijaitsee jäähallin pukuhuoneiden puoleisessa päädyssä. Lämmittelyyn on
varattu jäähallin ylätasanne.

Palkintojen jako
Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen First Line- kahviossa.

Ruokailu Järjestämme ruokailun sekä valmentajille että arvioijille Talvisalon jäähallilla.

Muuta huomioitavaa
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun järjestämiseen.
Ajankohtainen toimintaohje liitteenä.

Kilpailun nettisivut ja tulossivut
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=1616

Kilpailunjohtaja
Johanna Silvennoinen, p. 050 067 9223
johanna.silvennoinen@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa Savonlinnaan!

Jakelu EVT, HATAL, HEITA, HL,  JOKA, JTL,  JYTLS, KOTA, KTL, KULS,  LRTL, LTL, ML, PESAL, PTL, SATU, TL, VARTA ,
STLL, arvioijat

Liitteet
Arvioijat -luettelo
Osallistujat
Toimintaohje jäähallilla
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