KILPAILUKUTSU 12.12.2021

Yksinluistelun Kutsukilpailut WallRiverSkate 29. – 30.1.2022 Seinäjoki
Seinäjoen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita
luistelijoita yksinluistelun kutsukilpailuun Seinäjoelle 29.-30.1.2022.
Paikka

Energia Areena (Jouppilanvuoren jäähalli), Alaseinäjoenkatu 9, 60320 Seinäjoki. Tarvittaessa
käytössä myös Seinäjoen Jäähalli (tien toisella puolella).

Alustava aikataulu
Alustava aikataulu ilmoitetaan osallistuville seuroille mahdollisimman pian ilmoittautumisajan
umpeuduttua.
Lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat / Arviointi
Tintit
Minit / Taitajat / Aluesilmut
Aluedebytantit / Aluenoviisit
Silmut B / Silmut A
Debytantit / Noviisit / SM-noviisit
Aluejuniorit / Juniorit

Suorituksen arviointi
Laajennettu tähtiarviointi
Laajennettu tähtiarviointi
ISU-arviointi
ISU-arviointi
ISU-arviointi

Säännöt

Kilpailussa esitetään vapaaohjelma. Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 20212022. Tintit luistelevat parittain. Mikäli jossain sarjassa on paljon ilmoittautuneita, sarja voidaan
jakaa sopivan ikäjakauman mukaan. Tinteissä tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa.

Kentän koko

28 x 58 metriä

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa maanantaista 27.12.2021 klo 9:00 alkaen ja perjantaihin
7.1.2022 klo 20:00 mennessä. Taikkari-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittakaa Tintit pareittain
sähköpostilla kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi perjantaihin 7.1.2022 klo 20:00 mennessä.
Huomioikaa mahdollinen jako sarjoihin 2013 sekä 2014 ja nuoremmat.
Järjestävä seura pidättää itsellään oikeuden karsia osallistujia jääaikatauluun sopivaksi
tarvittaessa. Järjestävän seuran luistelijoita ei karsita.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat
testit on suoritettu/voimassa.
Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on
toimihenkilöpassi voimassa.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Kilpailijan peruuttaminen
ilmoittautumisajan umpeuduttua on tehtävä sekä Taikkariin että ilmoitettava sähköpostitse
osoitteeseen kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Tintit
Minit / Taitajat / Aluesilmut
Aluedebytantit / Aluenoviisit
Silmut B / Silmut A
Debytantit / Noviisit / SM-noviisit
Aluejuniorit / Juniorit

Osallistumismaksu
15€
25€
25€
40€
45€
45€

Ilmoittautumismaksut laskutetaan tuomarikulujen yhteydessä. Merkitkää ilmoittautumisen
yhteydessä Taikkariin lisätietoja -kohtaan seuranne laskutustiedot, sekä sähköpostiosoite mihin
kilpailuvahvistus lähetetään.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat lomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin perjantaihin 14.1.2021 klo 18:00
mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on oltava mp3-muodossa tallennettuna Taikkariin
perjantaihin 14.1.2021 klo 18:00 mennessä.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio muistitikulla tallennettuna mp3muodossa. Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Arvonta

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random)
Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Luistelujärjestyksen tulokset ovat
nähtävissä arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.

Kilpailun nettisivut https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2021-2022/wallriverskate29-30-1-2022/
Ruokailu

Ruokailu järjestetään arvioijille ja valmentajille.

Majoitustarjous

Skandic Seinäjoki tarjoaa alennuksen päivän hinnasta koodilla FIARB. Varaus alennushintaan
tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen saapumista osoitteessa skandichotels.fi

Oheispalvelut

Kahvio on avoinna koko kisan ajan. Myynnissä pientä suolaista ja makeaa.
Kilpailuissa paikalla Taitoluisteluliike Golden Skate.

Kilpailun johtaja Virve Hirvilampi
virve.hirvilampi@netikka.fi / 0500 808 640
Jakelu

JeS, JyTLS, KeuPa, KK, OLK, PeSal, RoiTa, TaiKa, VLK, UpTL, STLL, arvioijat

TERVETULOA KILPAILEMAAN SEINÄJOELLE!

