KILPAILUKUTSU 26.09.2020

Tähtisarjojen Alue- ja Kutsukilpailu sunnuntaina 8.11.2020
Mikkelin Luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020 – 2021 lunastaneita luistelijoita alueja kutsukilpailuun Mikkelin jäähalliin Ikioma Areenalle, Raviradantie 24 50100 Mikkeli.
Kilpailusarjat
Tintit

Aluesilmut

Minit

Aluenoviisit

Silmut B

Aluedebytantit

Taitajat

Aluejuniorit

Kaikissa sarjoissa on mahdollista ilmoittaa sekä tytöt että pojat. Tarvittaessa suoritetaan jako
ikäryhmiin.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen: kilpailut.ml@gmail.com viimeistään
su 25.10.2020 klo 16.00 mennessä.
Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä. Vallitsevasta tilanteesta
johtuen kilpailuihin pystytään ottamaan vain rajattu määrä luistelijoita.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kilpailijan nimen lisäksi syntymäaika ja kilpailusarja,
seuran edustaja kilpailupaikalla sekä sähköpostiosoite, johon vahvistus, sekä osallistumis- ja
tuomarimaksut lähetetään.
Ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailijoilla on asianmukainen passi tai vakuutus ja kilpailulupa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Tintit 15€, muut sarjat 25€.
Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa kilpailun jälkeen.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja kaakkoisen alueen sääntöjä kaudelle 2020-2021.
Arviointi
Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.

Karsinta
Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden karsia osallistujia jääaikatauluun sopivaksi.
Karsintatilanteessa otamme kilpailuun ensisijaisesti Kaakon alueen luistelijat. Järjestävä seura pidättää
itsellään oikeuden ottaa kaikki omat luistelijansa mukaan kilpailuihin.
Musiikit
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
kilpailut.ml@gmail.com 30.10.2020 klo 16.00 mennessä. Tiedostot nimetään:
SARJA_LUISTELIJA_SEURALYHENNE. Musiikit toimitetaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura
sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista oltava mukana myös CD levy
(ei – RW).
Aikataulu
Jääaika on varattu alustavasti klo 8 – 20.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin. Noudatamme verryttelyryhmiin jaon jälkeen ilmoitettua aikataulua.
Peruutukset
Mahdolliset peruutukset ilmoitetaan osoitteeseen kilpailut.ml@gmail.com STLL:n sääntökirjan kohdan
15.5 mukaisesti.
Luistelujärjestys
Luistelujärjestys arvotaan Mikkelin jäähallilla su 1.11.2020 ja se on nähtävillä järjestävän seuran
kotisivuilla viimeistään seuraavana päivänä. Veryttelyryhmiin jako julkaistaan 5.11.2020.
Tuomaristo
Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Muuta
Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja – määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta
kisajärjestelyihin. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin
vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi sekä luistelijoiden ja valmentajien että yleisön
osalta. Tarkemmat ohjeistukset vahvistuksen yhteydessä.

TERVETULOA!
Kilpailunjohtaja
Marjo Puikkonen

Kilpailusihteeri
Silja Valkonen

kilpailut.ml@gmail.com
Jakelu
Kaakkoisen alueen seurat + JytLs, SaTu, VarTa

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian, mikäli seuranne ei tällä kertaa osallistu kilpailuumme.

