KILPAILUVAHVISTUS 9.2.2022

Helmipiruetit
YL Seniorit ja juniorit, SB-kilpailu, Joensuu 19.-20.2.2022
Joensuun Kataja ry:n taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen
luistelijoiden osallistumisen liitteen mukaisesti.
Paikka

Mehtimäen Jäähalli, Kisapolku 4, 80100 Joensuu

Aikataulu
La 19.2.2022
- klo 16.40-20.00 Juniorit Lo
- klo 20.15-21.15Seniorit Lo
Su 20.2.2022
- klo 12.10-15.35Juniorit Vo
- klo 15.55-17.05 Seniorit Vo
.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan muutoin
joustavaa aikataulua, mutta taukojen jälkeen aloitetaan aikataulun mukaisesti.
Kilpailusarjat

Sarja
Juniorit
Seniorit

Säännöt

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

Kentän koko

Kilpahalli 29 x 60 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt arvioijat. Lista päivitetään kilpailun nettisivulle.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä. Tarkistattehan huolellisesti, että kaikki seuranne kilpailuun
ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistalta.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. Peruminen tehtävä sekä
Taikkarissa (www.taikkari.fi) että sähköpostitse kilpailut.joka@gmail.com

Maksut

Sarja
Juniorit
Seniorit

LO kesto/kerroin
2 min 40 s. ± 10 s. / 0,8
2 min 40 s. ± 10 s. / 0,8

VO kesto/kerroin
3min 30 s. ± 10 s / 1,6
3min 30 s. ± 10 s / 1,6

Maksu
65e
65e

Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Arvonta

Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random) ke 16.2.2022.

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaihin 17.2.2022 ja julkaistaan välittömästi nettisivuilla.

Tulossivut

Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla tulosten valmistuttua.

Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen
Luistelijat ilmoittautuvat sisääntuloaulan info-pisteellä. Luistelijat huolehtivat että, heillä on
mukanaan kilpailupaikalla ohjelmamusiikista myös varakopio cd-levyllä. Varalevy tulee olla
helposti saatavilla jäänreunalla, varalevyjä ei kerätä.

Lämmittelytilat

Harjoitushalli 1 yläkerrasta löytyy peilisali sekä kilpahallin katsomoiden takana on runsaasti
lämmittelytilaa.

Palkintojenjako

Palkintojen jakoa ei järjestetä. Kolme parasta palkitaan. Valmentajat voivat noutaa palkinnot
valmentajien taukotilasta tulosten vahvistuttua.

Ruokailu

Valmentajille ja arvioijille järjestetään la-su ruokailu.

Kahvio

Kilpailuissa palvelee kahvio la-su.

Muuta huomioitavaa
Kilpailu toteutetaan voimassaolevien rajoitusten mukaisesti. Tällä hetkellä alueellamme saa
järjestää alle 100 henkilön yleisötilaisuuksia rajoituksetta. Yleisö on tervetullut seuraamaan
kilpailua paikan päälle.
Liitteenä toimintaohje jäähallilla.
Kilpailun nettisivut https://www.katajataitoluistelu.fi/helmipiruetit-2022/

Kilpailun johtaja Miia Toivanen
Tiina-Mari Tuomennoro
040-5323622
050-5210055
kilpailut.joka@gmail.com

Jakelu

Ilmoittautuneet seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Toimintaohje jäähallilla
Majoitustarjous

TERVETULOA KILPAILEMAAN JOENSUUHUN!

