KILPAILUKUTSU
3.8.2020

B-sarjojen aloituskilpailu ja ISU-kutsukilpailu 5.-6.9.2020
Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021
lunastaneita A-silmuja, noviiseja, junioreita, senioreita ja debytantteja 5.-6.9. Savonlinnassa järjestettäviin
aloitus- ja kutsukilpailuihin. Kilpailu on B-aloituskilpailu Itäisen ja Pohjoisen alueiden luistelijoille.
Paikka

Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57170 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu
Lauantai 5.9.2020 klo 9.00-18.00
A-silmut, tytöt, vapaaohjelma
Noviisit, tytöt, vapaaohjelma
Juniorit, tytöt, lyhytohjelma
Seniorit, naiset, lyhytohjelma
Sunnuntai 6.9.2020 klo 10.00-15.00
Debytantit, tytöt, vapaaohjelma
Juniorit, tytöt, vapaaohjelma
Seniorit, naiset, vapaaohjelma
Noudatamme kilpailussa joustavaa aikataulua ja pidätämme oikeuden
aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.
Palkintojen jako suoritetaan heti tulosten selvittyä.
Kilpailusarjat

sarja
A-silmut, tytöt, vo
Noviisit, tytöt, vo
Debytantit, tytöt, vo
Juniorit, tytöt, lo
Juniorit, tytöt, vo
Seniorit, naiset, lo
Seniorit, naiset, vo

kesto ja kerroin
2:30 min ±10 s/1,0
3 min ±10 s/1,3
3 min ±10 s/1,3
2:40 min ±10 s/0,8
3:30 min ±10 s/1,6
2:40 min ±10 s/0,8
3:30 min ±10 s/1,6

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021.
Aloituskilpailusarjoissa ei karsita luistelijoita.

Kentän koko

28 x 58 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään keskiviikkoon 26.8.2020 klo 12.00
mennessä osoitteeseen kilpailut.satu@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
● seura
● kilpailijoiden etu- ja sukunimi
● kilpailusarja
● syntymäaika

● seuran edustaja kilpailupaikalla
● sähköpostiosoite vahvistusta varten
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat
elementtitestit on suoritettu/voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
sarja
maksu
A-silmut
40€
Noviisit
45€
Debytantit
45€
Juniorit
60€
Seniorit
60€
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään ke 26.8.2020 klo 12.00
mennessä osoitteeseen kilpailut.satu@gmail.com Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja
päiväys.
Musiikkilaite
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
kilpailut.satu@gmail.com 28.8.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne”. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain
kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-R (ei RW).
Arvonta

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan pe 28.8.2020 klo 16:00 Talvisalon jäähallilla ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla. Arvonnan tulokset on nähtävissä Savonlinnan
Taitoluistelijat ry:n nettisivuilla viimeistään seuraavana päivänä osoitteessa
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/

Ruokailu

Järjestämme ruokailun sekä valmentajille että arvioijille Talvisalon jäähallilla.

Muuta huomioitavaa
Aloituskilpailuissa ei voi suorittaa elementtitestejä.
Kilpailuun osallistuvien A-silmujen tulee olla suorittanut ET2 hyväksytysti. Muiden sarjojen
luistelijoilta ei edellytetä testisuorituksia, jotta voisivat osallistua kilpailuun.
Kilpailun nettisivut http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/
Kilpailun johtaja
Johanna Silvennoinen, p. 0500679223
johanna.silvennoinen@gmail.com

Jakelu

HATAL,HTA,IITA,JES,JOKA,JYTLS,KEUPA,KIILA,KIUTA,KJ,KK,KKJT,KOTA,KTL,KULS,KUTA,LRL,LRTL,
LIETA, LOTTA, MERTA, ML, OLK, OTL, PTL, ROITA, RU, SATU, SEITL, TAIKA, VARTA , VLK, arvioijat

Liitteet
Ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma -lomake
Majoitustarjous

