1

Tähtisärjojen Alue- jä Kutsukilpäilu
sunnuntäinä 22.11.2020
Lappeenrannan luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin
kaudelle 2020–2021 lunastaneita luistelijoita tähtisarjojen alue- ja
kutsukilpailuun Lappeenrannan jäähalliin kisapuistoon, Kisakatu 9, 53200
Lappeenranta.
Kilpailusarjat
Tintit
Minit
Silmut B
Aluesilmut
Aluedebytantit
Aluenoviisit
Aluejuniorit
Taitajat
Kaikissa sarjoissa on mahdollista järjestää sekä tyttöjen että poikien sarjat.
Sarjoja on mahdollista jakaa tai yhdistää ikäluokittain sen mukaan kuin
ilmoittautumisia tulee. Lappeenrannan Luistelijat ry varaa oikeuden sarjojen
muutoksiin ilmoittautumisajan päätyttyä.
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä.
Kilpailuihin pystytään ottamaan vain rajattu määrä luistelijoita, johtuen
vallitsevasta tilanteesta.
Arviointi
Tinteillä on suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen lrl.kilpailut@gmail.com
viimeistään pe 6.11.2020.
Ilmoittautumisessa on oltava kilpailijan nimi, syntymäaika ja kilpailusarja,
seuranedustaja kilpailupaikalla, sekä sähköpostiosoite, johon vahvistus, sekä
osallistumis- ja tuomarimaksut lähetetään.

2

Ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailijoilla on asianmukainen passi tai
vakuutus ja kilpailulupa. Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4
mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Ilmoittäutumismäksut: Tintit 15 €/luistelijä, muut särjät 25 €/luistelijä.
Ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta tuomarikulujen kanssa kilpailun
jälkeen.
Musiikkilaite
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona
osoitteeseen lrl.kilpailut@gmail.com 6.11.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme
nimeämään ”SARJA_Luistelijä_Seurälyhenne”. Musiikit toimitetään seuroittäin
kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun
jälkeen. Musiikista oltava myös varakopio CD-R (ei RW).
Aikataulu
Jääaika varattu alustavasti klo 9.00-19.00. Lappeenrannan Luistelijat ry pidättää
oikeuden aikataulun muutoksiin.
Peruutukset
STLL:n sääntokirja nro 22 kohta 15.5. Mahdolliset peruutukset ilmoitetaan
osoitteeseen lrl.kilpailut@gmail.com .
Luistelujärjestys
Luistelujärjestys arvotaan Lappeenrannan jäähallilla sunnuntaina 15.11.2020 ja
sen jälkeen arvonnan tulokset ovat nähtävillä seuramme kotisivulla viimeistään
seuraavana päivänä osoitteessa: www.lrl.fi
Tuomaristo
Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Palkintojen jako
Palkintojen jakoa ei järjestetä. Palkinnot ja luistelijoiden diblomit toimitetaan
osallistuneille seuroille postitse tai valmentajan mukana. Tulokset kuulutetaan
ja päivitetään kisasivuille heti niiden valmistuttua.
Muuta
Varaamme oikeuden perua kilpailu lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin
vaatiessa. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja määräyksiä. Tarkemmat ohjeistukset vahvistuksen yhteydessä.
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Jakelu
Kaakkoisen alueen seurat + JoKa, SaTu, LTL
TERVETULOA LAPPEENRANTAAN!
Lappeenrannan Luistelijat ry:n puolesta
Maria Lähde, kilpailujohtaja
Email: lrl.kilpailut@gmail.com
Liitteet
Ilmoittautumislomake

Anne Lohi, kilpailusihteeri

