KILPAILUVAHVISTUS
3.11.2021

YL PL JT 2.VK. SM-SARJAT + YL DEB/SM-NOV POJAT 13.-14.11.2021 LAHTI

Lahden Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksin- ja pariluistelun SMjunioreiden ja -senioreiden sekä jäätanssin SM-sarjojen 2. valintakilpailuun. Kilpailussa ovat mukana myös
yksinluistelun debytantti- ja SM-noviisipojat.

Paikka

Isku Areena, Svinhufvudinkatu 29, LAHTI, https://goo.gl/maps/pYGDixmgdWXMQVTP8

Aikataulu ja kilpailusarjat
Päivä ja kellonaika
La 13.11.2021 klo 9.35-19.40

Su 14.11.2021 klo 9.00-19.20

Sarja
YL Debytantit pojat
YL SM-noviisit pojat, lyhytohjelma
YL SM-juniorit miehet, lyhytohjelma
YL SM-juniorit naiset, lyhytohjelma
JT SM-noviisit, kuviotanssi
JT SM-juniorit, rytmitanssi
JT SM-noviisit, kuviotanssi
PL SM-seniorit, lyhytohjelma
YL SM-seniorit miehet, lyhytohjelma
YL SM-seniorit naiset, lyhytohjelma
YL SM-noviisit pojat, vapaaohjelma
YL SM-juniorit miehet, vapaaohjelma
YL SM-juniorit naiset, vapaaohjelma
JT SM-noviisit, vapaatanssi
JT SM-juniorit, vapaatanssi
PL SM-seniorit, vapaaohjelma
YL SM-seniorit miehet, vapaaohjelma
YL SM-seniorit naiset, vapaaohjelma

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt

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

Kentän koko

28 x 58 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti ja/tai erikseen annetun
ohjeen mukaan. Peruutus on tehtävä sekä Taikkarissa että sähköpostiviestillä järjestäjälle.

Suunnitellut ohjelmat ja musiikkitiedostot sekä -tiedot
Tiedot ja muutokset on ilmoitettava viimeistään tiistaina 9.11.2021.
Elementtitestit

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022.
Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun
jälkeen.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISU FSM
-tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka

Pvm/Aika

STLL toimisto, Valimotie
8, 00380 Hki

ke 10.11. klo 14.30

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Poisjäännit ennen
arvontaa on ilmoitettava keskiviikkoon 10.11. klo 13.00 mennessä. Jako verryttelyryhmiin
tehdään perjantaina 12.11.2021 klo 14.00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.
Arvonnan jälkeen tulevat poisjäännit on ilmoitettava järjestäjälle viimeistään perjantaina 12.11.
klo 10.30 mennessä sähköpostitse.
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma,
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Jäätanssissa vapaatanssin luistelujärjestys on kuviotanssien/rytmitanssin tulosten
käänteisessä järjestyksessä.
Tulossivut

http://www.figureskatingresults.fi/results/2122/YLSMJUNSEN2vk/index.htm

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 07.30. Luistelijoiden ja valmentajien sisäänkäynti hyppyrimäkien
päädyssä. Tuomareiden ja yleisön sisäänkäynti Radiomastojen puoleinen pääty (kartta
liitteenä). Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan infopisteellä.

Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu Isku Areenan viereisellä hiekkakentällä.
Pysäköinti on maksuton.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallin toisessa kerroksessa katsomon takana ylätasanteella.

Palkintojen jako Palkintojen jako pidetään mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen Isku Areenan
ylätasanteella ja ainoastaan kunkin sarjan 3 parasta palkitaan.
Ruokailu

Tuomareille on varattu lounas tuomareiden taukotilassa, jossa lisäksi tarjolla on kahvia,
teetä ja pientä purtavaa. Valmentajille on pientä purtavaa ja juotavaa pukukoppikäytävällä.

Muuta huomioitavaa
Liitteenä ohje korona-aikana osallistujille.
Kilpailun nettisivut
https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/yl-pl-jt-sm-seniorit-juniorit-ja-jt/
Kilpailun johtajat
Leea Rauske-Kuoppala
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com, 0400497129 klo 16.00 jälkeen
Anu Asikainen
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com
Kilpailun sihteerit
Miia Simpanen
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com, 0447866848
Jaana Holmila
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Aikataulu
Jäähallin kartta
Ohje korona-aikana osallistujille
TERVETULOA KILPAILEMAAN LAHTEEN!

