Kilpailukutsu
7.10.2019

SYYSPIRUETIT
Kutsukilpailu SM-noviiseille, debytanteille ja a-silmuille
Joensuun Kataja ry:n taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle
2019-2020 lunastaneita luistelijoita yksinluistelun SM-noviisien, debytanttien ja a-silmujen
kutsukilpailuun 8.-9.11.2019.
Järjestävä seura varaa oikeuden kilpailun perumiseen, mikäli kilpailun järjestäminen ei ole samana
viikonloppuna pidettävän valintakilpailun vuoksi aikataulusyistä mahdollista, tai kutsukilpailun
osallistujamäärän takia järkevää. Mikäli kilpailu toteutuu, siinä hyödynnetään valintakilpailun
tuomaristoa, jolloin tuomarikulut saadaan pidettyä maltillisina.
Paikka

PKS Areena (Mehtimäen jäähalli), Kisapolku 4, 80100 Joensuu

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika
pe 8.11.2019 klo: 14.00
pe 8.11.2019 klo: 17.00
pe 8.11.2019 klo: 19.00
la 9.11.2019 klo: 19.00

Sarja
A-Silmut
Debytantit
SM-noviisit, LO
SM-noviisit, VO

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulumuutoksiin ja osallistujamäärän rajaamiseen. Jos osallistujia
on karsittava, etusijalla ovat niiden seurojen luistelijat, joilta on osallistujia
valintakilpailuun. Tämän jälkeen etusijalla ovat oman alueen luistelijat.
Kilpailusarjat

Sarja
A-Silmut
Debytantit
SM-noviisit

LO kesto / kerroin

VO kesto / kerroin

2min20s +-10s / 0,7

2min30s +-10s / 1,0
3min +- 10s / 1,3
3min +- 10s / 1,4

SM-noviiseissa vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.

Kentän koko

29 m x 60 m.

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään perjantaina 25.10.2019
klo 20.00 osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
● seura
● kilpailijoiden etu- ja sukunimi
● kilpailusarja
● syntymäaika
● sähköpostiosoite vahvistusta varten
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta
varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan
vaadittavat perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa (tässä kilpailussa
koskee siis ainoastaan a-silmuja).
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
A-Silmut
Debytantit
SM-noviisit

Maksu
40 €
45 €
60 €

Arvioijien kulut ja ilmoittautumiskulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta
jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on toimitettava
nimettyinä ”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne” mielellään ilmoittautumisen
yhteydessä, mutta viimeistään perjantaina 1.11.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com 1.11.2019 mennessä. Tiedostot
pyydämme nimeämään ”SARJA_Luistelija_Seuralyhenne_LO/VO”.
Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura
sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on oltava
mukana myös varakopio (CD).

Arvonta

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla
(random) maanantaina 4.11.2019.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: kilpailupaikalla palvelee kahvio, josta voi ostaa
makeaa sekä suolaista syötävää sekä kuumaa ja kylmää juotavaa. Mahdollisesti
myös huokea keittolounas myynnissä kaikille.
Ruokailujärjestelyt valmentajille: valmentajille tarjotaan molempina päivinä
lämmin ateria, pyydämme ilmoittamaan erikoisruokavalioista ilmoittautumisen
yhteydessä.

Majoitustarjous
Original Sokos Hotel Kimmel
84€/1hh/vrk, 94€/2hh/vrk standard
69€/1hh/vrk, 79€/2hh/vrk ekonomi
lisävuode +25€
Hintaan sisältyy iltasauna klo 16-21, uima-altaan käyttö ja buffetaamiainen.
Original Sokos Hotel Vaakuna
79€/1hh/vrk, 89€/2hh/vrk standard
lisävuode +25€
Superior +25€
Hintaan sisältyy iltasauna klo 16-22 ja buffetaamiainen.
Hinnoista myönnämme S-bonuksen, mikäli jokainen maksaa oman majoituksen itse.
Varaukset koodilla BTAITOLUISTELU osoitteesta www.sokoshotels.fi tai puhelimitse
0201234663.
Hinnat ovat voimassa 27.10. saakka.

Kilpailusivu

www.katajataitoluistelu.fi/valinta2019

Kilpailunjohtaja
Hanna Silvennoinen
kilpailut.joka@gmail.com
050 587 5035
Jakelu

Kutsutut seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomake, Suunniteltu ohjelma –lomake

Tervetuloa Taitoluistelun SM 2021 -kilpailun näyttämölle Joensuuhun!

