KILPAILUKUTSU

20.9.2020

MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN KUTSUKILPAILU RIIHIMÄELLÄ
TULOKKAILLE, NOVIISEILLE, JUNIOREILLE JA SENIOREILLE
Riihimäen Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021
lunastaneita muodostelmaluistelun joukkueita kilpailemaan Riihimäelle lauantaina 14.11.2020.
Paikka

Riihimäen Jäähalli
Hj. Elomaankatu 4
11130 Riihimäki

Alustava aikataulu

Päivä ja kellonaika
14.11.2020 klo 9.00

Sarja
Tulokkaat

14.11.2020 klo 10.50

Noviisit

14.11.2020 klo 12.40

Juniorit

14.11.2020 klo 14.30

Seniorit

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Kilpailussa ei
järjestetä harjoituksia. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
Tulokkaat

VO kesto
2 min 30 sek +-10 sek (2
suoritusta)

Noviisit

3 min +-10 sek (2 suoritusta)

Juniorit

3 min +-10 sek (2 suoritusta)

Seniorit

3 min +-10 sek

Tulokkaiden, noviisien ja junioreiden sarjat toteutetaan 1+1-kilpailuna,
jossa joukkue luistelee kaksi suoritusta ja näiden suoritusten
yhteenlasketut pisteet ratkaisevat kilpailun lopputuloksen.
Senioreiden sarja toteutetaan normaalina kilpailuna.
Palkintojenjako suoritetaan heti tulosten selvittyä erikseen jokaisen
sarjan jälkeen.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 20202021.

Kentän koko

27 x 59 metriä

Arviointi

Kaikissa sarjoissa on käytössä muodostelmaluistelun pistearviointi
(MUPI).

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 18.10.2020
klo 20.00 mennessä kilpailusihteeri Johanna Kivistölle osoitteeseen
kilpailut.rjt@gmail.com liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Voimme ottaa kilpailun kaikkiin sarjoihin rajallisen määrän joukkueita
ilmoittautumisjärjestyksessä (maksimissaan 5 joukkuetta/ sarja).
Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava seuraavat tiedot:
Seura, joukkueen nimi, kilpailusarja, valmentajat, joukkueenjohtajat,
huoltajat, luistelijoiden nimet ja syntymäajat, sähköpostiosoite
kilpailuvahvistusta varten sekä sähköpostiosoite ilmoittautumismaksua
ja arvioijien kululaskutusta varten.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden sekä
joukkueen toimihenkilöiden kilpailupassit ovat voimassa.
Ilmoitattehan, mikäli kutsuttu joukkue seurastanne ei osallistu kilpailuun.
Jälki-ilmoittautumisaika on viisi vuorokautta varsinaisen
ilmoittautumisajan päättymisestä. Jälki-ilmoittautumisesta perimme
kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun.

Ilmoittautumismaksut ja arvioijien kulut
Sarja
Tulokkaat
Noviisit
Juniorit
Seniorit

Maksu
100 euroa
100 euroa
100 euroa
100 euroa

Ilmoittautumismaksun ja arvioijien kulut laskutamme kilpailun jälkeen.
Toivomme laskutusosoitteeksi sähköpostiosoitetta.
Kisojen peruuntuminen järjestäjästä riippumattomista syistä
Jos kisat joudutaan perumaan koronaviruksesta johtuen, siitä
ilmoitetaan osallistujille 16.10. klo 20 mennessä.
Jos kisoihin ilmoittautunut joukkue joutuu perumaan osallistumisensa
sairastapausten tai koronavirukselle altistuksen takia, tämä tulee tehdä
sähköpostitse kilpailut.rjt@gmail.com. Peruminen ei aiheuta joukkueelle
kuluja.

STLL:n ohjeistus kilpailemisesta koronavirusepidemian aikana
Noudatamme järjestelyissä Suomen Taitoluisteluliiton antamia ohjeita
koronavirusepidemian leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Käytännön
ohjeistusta lähetämme kilpailuvahvistuksen liitteenä.
STLL:n ohjeistus löytyy tästä linkistä:
STLL:n ohjeistus kilpailemiseen koronaviruksen aikana
Suunniteltu ohjelma- lomake
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään
28.10. mennessä osoitteeseen kilpailut.rjt@gmail.com. Lomakkeeseen
on merkittävä myös valmentajan puhelinnumero.
Musiikki

Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Musiikkitiedostot
pyydetään toimittamaan 28.10. mennessä osoitteeseen
kilpailut.rjt@gmail.com nimettynä SARJA_JOUKKUE.
Varasoittimena on CD-soitin. CD (CD-R-tyyppinen levy) toimitetaan
akkreditoinnin yhteydessä kilpailutoimistoon. CD- levyyn merkitään
joukkue, sarja. Musiikista tulee olla mukana myös varakopio.
Kilpailun järjestäjä sitoutuu hävittämään musiikkitiedostot välittömästi
kilpailun jälkeen.

Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja
paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Käsiohjelma

Kuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään 28.10. mennessä
osoitteeseen kilpailut.rjt@gmail.com. Joukkuetietolomake on tämän
kutsun liitteenä.

Muuta huomioitavaa

Riihimäen jäähalli on kylmä ja katsomopaikkoja on rajoitetusti.
Koronavirustilanteen vuoksi voimme joutua rajoittamaan yleisön
määrää katsomossa.
Vapaa sisäänpääsy katsomoon.
Jäähallilla on ruusumyynti ja puffetti.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kilpailun nettisivut

Kutsukilpailu RJT 14.11.2020

Kilpailun johtaja

Nina Hannola
rjtaiturit@gmail.com

Kilpailun sihteeri

Johanna Kivistö
kilpailut.rjt@gmail.com

Tervetuloa kilpailemaan Riihimäelle!

Jakelu

Kutsutut seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma-lomake
Joukkuetietolomake (käsiohjelmaan)

