KILPAILUVAHVISTUS

DEBYTANTTIEN JA SM-NOVIISIEN 2 LOHKON
2. VALINTAKILPAILU 28. – 29.11.2020
Mikkelin Luistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa
osallistumisenne yksinluistelun debytanttien ja SM-noviisien 2 lohkon
toiseen valintakilpailuun 28. – 29.11.2020 Mikkelin jäähalliin, Ikioma
Areenalle, Raviradantie 24 50100 Mikkeli
Alustava aikataulu sarjoittain
la 28.11.2020 klo 9.00 – 13.00

Debytantit pojat ja tytöt, VO

La 28.11 klo 14.00 – 18.00

SM- noviisit pojat ja työt, LO

Su 29.11.2020 klo 10.00 – 15.00

SM- noviisit pojat ja tytöt, VO

Noudatamme joustavaa aikataulua
Pyrimme vahvistamaan aikataulun heti arvonnan suorittamisen jälkeen.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2020 – 2021.
Kentän koko
29 x 59 metriä
Arviointi
Käytössä ISU-arviointi
Arvioijat
STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.
Osallistujat
Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.

KILPAILUVAHVISTUS
Ilmoittautumismaksut
Debytantit

35€

SM-noviisit

65€

Mikäli ilmoittautumismaksua ei ole vielä maksettu, pyydetään se maksamaan
viipymättä Mikkelin Luistelijat ry:n tilille: FI80 5271 0420 2139 52.
Viesti: DEB/SM-NOV VK/SEURA. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta
jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma-lomake
Mikäli ette vielä ole lähettäneet: Ajan tasalla olevat lomakkeet on toimitettava viipymättä osoitteeseen
kilpailut.ml@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikit
Mikäli musiikkeja ei vielä ole toimitettu, pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit viipymättä sähköisenä mp3tiedostona osoitteeseen kilpailut.ml@gmail.com.
Tiedostot nimetään: SARJA_LUISTELIJA(sukunimi ja etunimi)_SEURALYHENNE_LO/VO. Musiikista oltava mukana myös
CD levy (ei – RW). Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Varamusiikit tulee
olla valmentajilla mukana jään laidalla jotta ne on nopeasti saatavilla, mikäli tarve tulee.
Elementtitestit
Hoika – järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa ET 4, 5 ja 6 (SM-sarjat)
kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021 – 2022. Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suorituksen viedään
Hoika-järjestelmään kilpailun jälkeen.
Arvonta
Arvonta suoritetaan 22.11.2020 ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) Mikkelin
Luistelijoiden toimistolla klo 10.30.
Ennen arvontaa poisjäännit on ilmoitettava 22.11.2020 klo 10 mennessä ja arvonnan jälkeen viimeistään torstaina
26.11.2020 klo 15. Verryttelyryhmät vahvistetaan torstaina 26.11.2020 klo 20 mennessä, jonka jälkeen niitä ei enää
muuteta.
Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivulla. SM-Noviiseissa vapaaohjelmakilpailu luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Tulossivu
Tuloksia pääset seuraamaan nettisivuiltamme löytyvästä linkistä: https://www.mikkelinluistelijat.fi/kilpailut/seuranjarjestamat-kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-lohkok/tulokset/
Jäähalliin saapuminen
Ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen ensimmäistä verryttelyryhmää. Sisäänkäynti luistelijoille on jäähallin
pääovista. Kilpailun info sijaitsee hallin aulassa, jossa ilmoittaudutaan. Kilpailumusiikkeja ei kerätä, vaan ne tulee olla
valmentajalla omaan suoritukseen tultaessa. Koronaohjeistus lähetetään seuroille ennen kilpailua sekä julkaistaan
seuran nettisivuilla, vallitsevan tilanteen vuoksi seuraamme tilannetta ja ohjeistukset päivitetään lähellä kilpailua.

KILPAILUVAHVISTUS
Pysäköinti
Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintipaikalla. Pysäköinti on maksuton.
Verryttely
Kilpailijoille on varattu verryttelytilaa jäähallin juoksusuoralla. Verryttely tapahtuu
omissa verryttelyryhmissä, alueet merkitty erikseen.
Palkintojenjako
Kilpasarjan kolme parasta palkitaan. Palkinnot voi noutaa infosta tai toimitetaan jälkikäteen saajille.
Ruokailu
Kilpailupaikalla toimii kahvila. Valmentajille ja arvioijille järjestetään ruokailumahdollisuus, koronatilanne huomioiden.
Muuta
Kilpailuissa noudatetaan valtakunnallisia ja paikallisia viranomaismääräyksiä koronaepidemian aiheuttamien
poikkeusolojen aikana. Tällä hetkellä kilpailu on avoin yleisölle. Kilpailua voi kuitenkin seurata myös osoitteessa:
https://solidsport.com/mikkelin-luistelijat
Kilpailun nettisivut
https://www.mikkelinluistelijat.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttien-lohkok/
Kilpailuorganisaatio
Kilpailunjohtaja

Kilpailusihteeri

Oskari Valtola

Silja Valkonen

0407512154

kilpailut.ml@gmail.com

Jakelu
Osallistuvat seurat: EVT, HeiTa, HL, JTL, JoKa, JyTLS, KaTa, KoTa, KTL, KuLS, LrTL, LTL, ML, PeSaL, PTL, RTL, TL, HTK,
VG-62, STLL, Arvioijat
Liitteet
Osallistujat
Arvioijat

