Lahden Taitoluistelijat ry

KILPAILUVAHVISTUS
13.11.2018

Yksin- ja muodostelmaluistelun L3 1.lohkokilpailu 24.-25.11.2018, LAHTI
Lahden Taitoluistelijat ry (LTL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun
senioreiden, junioreiden ja noviisien sekä muodostelmaluistelun minoreiden, noviisien ja tulokkaiden lohkon 3 1.
lohkokilpailuun.
Paikka

Lahden jäähalli ISKU-Areena, Svinhufvudinkatu 29, 15110 LAHTI

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika
La 24.11.2018 klo 10:00
La 24.11.2018 klo 13:50
La 24.11.2018 klo 15:00
La 24.11.2018 klo 17:05
La 24.11.2018 klo 18:15
Su 25.11.2018 klo 09:00
Su 25.11.2018 klo 13:25
Su 25.11.2018 klo 15:15

Sarja
YL Juniorit naiset lyhytohjelma
YL Seniorit naiset lyhytohjelma
ML Tulokkaat elementtitapahtuma
ML Noviisit
ML Minorit
YL Juniorit naiset vapaaohjelma
YL Seniorit naiset vapaaohjelma
YL Noviisit tytöt

Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen.
Varaamme oikeuden aikataulun muuttamiseen.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi yksinluistelijoilla ja MUPI –arviointi muodostelmaluistelijoilla.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään perjantaina 16.11.2018 klo 20.00 mennessä osoitteeseen
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com, jonka jälkeen niiden syöttäminen järjestelmään
aloitetaan. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys sekä valmentajan puhelinnumero.

Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3tiedostona osoitteeseen kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com 16.11.2018 mennessä / CDlevyllä (ei RW) kilpailupaikalle. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit
Testiin ilmoitettujen yksinluistelijoiden testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin
yhteydessä ja ne palautetaan luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa
testipassit voidaan myös postittaa, tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi
osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä varustettu palautuskuori.

Arvonta
YL Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)
ML Arvonta

Paikka

Pvm/Aika

Lahden SOL Areena

maanantaina 19.11.
klo 18.00

Lahden SOL Areena

keskiviikkona 14.11.
klo 17.00

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Jako yksinluistelun
verryttelyryhmiin tehdään torstaina 22.11.2018 klo 18.00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa
enää muuttaa. Yksinluistelun verryttelyryhmät julkaistaan LTL:n nettisivuilla viimeistään
perjantaina 23.11.2018 klo 13.00 mennessä.
Tulossivut

https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/1-lk-seniorit-juniorit-noviisit-/tulokset/

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
YL Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8.30. Yksinluistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan
pukukoppikäytävän (luistelijoiden sisäänkäynti hyppyrimäkien puoleinen pääty) info-pisteessä
ja jättävät ilmoittautumisen yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn sekä testipassinsa,
mikäli ovat ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa elementtitestejä.
ML Ovet aukeavat joukkueille klo 13:00. Sisäänkäynti näkyy oheisesta kartasta. Sisäänpääsy
on sallittu vain kulkuluvalla joukkueille ja toimihenkilöille.
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan.
Kilpailutoimisto sijaitsee joukkueiden sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
Akkreditoinnissa joukkue saa tarvittavan määrän kulkulupia ilmoittautumisensa mukaisesti
(luistelijoiden lisäksi enintään 5 kpl/joukkue). Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme toimittamaan akkreditoinnin
yhteydessä ajan tasalla olevan ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon. Joukkueen
edustaja vahvistaa allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen. Kilpailumusiikki tulee luovuttaa
kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä.

Yleisön sisäänkäynti
Radiomastojen/Ravintola Lämärin päädystä.

Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu hallin läheisyydessä. Linja-autoille on erillinen pysäköintialue.
Joukkueiden jättöpaikka selviää kilpailusivuilla olevasta aluekartasta.
Pysäköinti on maksuton.
Muuta huomioitavaa pysäköinnissä: Osa Isku Areenan pysäköintipaikoista on kiekollisia ja
osa vain erillisellä pysäköintiluvalla.

Lämmittelytilat
YL Lämmittelyyn on varattu tila Isku Areenan toisessa kerroksessa (hyppyrimäkien puoleinen
pääty).
Joukkueille on varattu verryttelytilat, Urheilukeskuksen alueella Isku-Areenan välittömästä
läheisyydestä. Stadionin pääkatsomorakennuksen juoksusuoralla. Tarkemmat tiedot
liitteenä. Pyydämme joukkueita ottamaan mukaan omat jatkojohdot ja latauslaitteet
lämmittelyssä käytettäville musiikkisoittimille.
Joukkueiden paikat jäähallissa
Kilpailun ajaksi luistelijoille on varattu paikat katsomosta. Paikkoja ei ole nimetty, vaan ne
ovat vapaasti valittavissa. Tarkempaa tietoa luistelijoiden katsomoalueista, saa akkreditoinnin
yhteydessä kilpailutoimistosta. Kilpailusuoritusten aikana kulkua katsomossa on vältettävä.
Pukukopit

ML Jäähallilla on varattu kilpaileville joukkueille 6 pukukoppia. Pukukoppeja on kaukalon
vastakkaisissa päädyissä ja osan joukkueista jäälle tulo tapahtuu tuomareista katsoen
oikealta ja osan tuomareista katsoen vasemmalta. Joukkueille jaetaan akkreditoinnin
yhteydessä hallin kartta, josta näkyy tarkasti jäälle tulo. Kisasivuilla on myös kartta, johon
merkitty numeroin kunkin pukukopin sijainti.

Kukat ja lahjat
Kilpailun aikana hallilla myydään kukkia ja muita lahjoja. Turvallisuussyistä lahjojen
heittäminen jäälle ei ole sallittua. Lahjat voi jättää niitä varten varattuihin joukkueittain
nimettyihin kasseihin, jotka järjestäjät toimittavat pukukoppeihin. Lahjakassit sijaitsevat hallin
yleisösisäänkäynnin aulassa.
Kisalakanat Joukkueiden kisalakanat voi hallilla kiinnittää vapaasti näkyville paikoille, kuitenkin siten ettei
hallin kelloja saa peittää eikä kiinnityksestä aiheudu hallin rakenteille haittaa.
Palkintojenjako
YL palkintojenjako tapahtuu kunkin sarjan tulosten vahvistuttua Isku-Areenan ylätasanteella
(katsomon takana).
ML palkintojenjako on mahdollisimman pian kilpailun jälkeen jäällä. Koko
muodostelmajoukkue voi osallistua palkintojenjakoon. Mitalit on varattu kaikille joukkueen
luistelijoille. Tulokasjoukkueet eivät osallistu palkintojenjakoon vaan heidän palaute jaetaan
joukkuelokeroihin kisatoimistoon n. puoli tuntia kisan päättymisestä.
Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä.
Ruokailu

Ruokailun järjestetään ruokailun ennakkoon varanneille luistelijoille/joukkueille Ravintola
Lämärissä Isku Areenan ylätasanteella. Arvioijien ruokailu ja välipalat järjestetään kilpailun
jäädytystaukojen yhteyteen.
Valmentajille on tarjolla ruoka tai välipalaa.
Katsojia/luistelijoita palvelee Buffetti Isku Areenan ylätasanteella koko kilpailun ajan.
Varaathan käteistä mukaan.

Lääkäri

Tässä kilpailussa ensiavusta ja lääkinnästä vastaavat rekisteröidyt sairaanhoitajat. Kilpailussa
ei ole lääkäriä paikalla. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti ensihoito-osasto on erittäin
lähellä, n. 6 km päässä kisapaikalta.

Pääsyliput

Pääsylippu 5€ (alle 4v. ilmaiseksi). Pääsyliput myydään radiomastojen/Ravintola Lämärin
päädystä, maksu käteisellä.

Kilpailun nettisivut
https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/1-lk-seniorit-juniorit-noviisit-/

Kilpailun johtajat
Yksinluistelukilpailu:
Leea Rauske-Kuoppala, puh. 040 049 7129 kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com
Muodostelmaluistelukilpailu:
Virpi Hurri, puh. 040 756 7776, virpi.hurri@gmail.com
Miia Karppinen, miia.karppinen1@gmail.com

Kilpailun sihteerit
Yksinluistelukilpailu:
Leena Sydänlammi, puh. 044 022 0868, kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com
Hanna Vavuli, puh. 050 541 5255, kilpailuilmoittautmiset.ltl@gmail.com
Muodostelmaluistelukilpailu:
Tarja Jokinen, puh. 050 566 0705, tajo@elisanet.fi
mlkilpailut.ltl@gmail.com
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioija
Koppiaikataulu
Ohjeita kilpailijoille
Jäähallin kartta
TERVETULOA KILPAILEMAAN LAHTEEN!

