Kilpailuvahvistus

YSTÄVÄNPÄIVÄKUTSUKILPAILU 12.2.2022
Lahden Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen
luistelijoiden osallistumisen Ystävänpäiväkutsukilpailuun.

Paikka

Isku Areena, Svinhufvudinkatu 29, LAHTI

Alustava aikataulu
ja kilpailusarjat

klo 10:00 – 11:00 Tintit s. 2014 ja nuoremmat
klo 11:00 – 11:45 Tintit s. 2013
klo 12:05 – 13:50 Minit
klo 14:10 – 15:10 B-Silmut
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin tai peruuttaa kilpailun
lyhyelläkin varoitusajalla. Kilpailupäivänä noudatamme joustavaa aikataulua,
joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022.

Arviointi

Tinteillä suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.

Kentän koko

28 x 58 metriä

Tuomarit

Tuomariston kokoonpano on nähtävillä kilpailun nettisivuilla, sekä tämän
kilpailuvahvistuksen liitteessä 2.
Järjestävä seura varaa oikeuden tuomariston muutoksiin.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä (liite 1). Tarkistattehan huolellisesti, että kaikki
seuranne kilpailuun ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistalta.

Peruutukset

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.
Peruutukset tehtävä sekä Taikkarissa, että sähköpostitse
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com.

Arvonta

Luistelujärjestys arvotaan Lahden Taitoluistelijat ry:n toimistolla,
Launeenkatu 7, 15100 Lahti, ma 7.2.2022, ja se on nähtävillä
kilpailun nettisivuilla viimeistään seuraavana päivänä. Jako
verryttelyryhmiin tehdään to 10.2.2022, minkä jälkeen ryhmiä ei saa enää
muuttaa.
Luistelujärjestys ja verryttelyryhmät päivitetään kilpailun nettisivuille.
Niitä ei lähetetä sähköpostitse seuroille.

Jäähalliin saapuminen Jäähallin ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen ensimmäistä ryhmää.
Kilpailijoiden ja valmentajien tulee ilmoittautua huoltopääydyssä
sijaitsevassa infopisteessä, jossa tarkistetaan mahdolliset koronapassit
ja annetaan tarkemmat liikkumisohjeet jäähallilla. Lämmittelyyn on
varattu jäähallin ylätasanne. Jäähallin edustalla on maksuton
pysäköintialue.
Palkitseminen

Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan.

Muuta huomioitavaa

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja
-määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta kilpailujärjestelyihin.
Varaamme oikeuden perua kilpailu lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen
niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi sekä
luistelijoiden että valmentajien osalta. Tämänhetkisten rajoitusten
ollessa voimassa kilpailu käydään ilman yleisöä. Kilpailu kuitenkin
striimataan, ja linkki tullaan päivittämään kilpailun nettisivuille.
Päivitämme tarkemman korona-ohjeistuksen kilpailun nettisivuille
ennen kilpailupäivää. Kukin kilpailuun osallistuva seura on velvollinen
jakamaan korona-ohjeistuksen kilpailuun osallistuville luistelijoille ja
heidän perheilleen.

Kilpailun kotisivu

https://www.lahdentaitoluistelijat.fi/kilpailut/omat-kilpailut/
ystavanpaivakutsukilpailu-12-13-2/yksinluistelun-kutsukilpailu-12-2-2/

Kilpailun johtaja

Anu Asikainen
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com

Kilpailun sihteeri

Jaana Holmila
kilpailuilmoittautumiset.ltl@gmail.com

Tervetuloa kilpailemaan Lahteen!

Jakelu

Ilmoittautuneet seurat, STLL ja arvioijat

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Kilpailun osallistujat
Kilpailun tuomaristo

