Kilpailuvahvistus

Muodostelmaluistelun kutsukilpailu
Tikkurilan TrioAreenalla
Lauantaina 28.11.2020
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne
Tikkurilan Trio Areenalla pidettävään muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.
HUOM! Noudatamme THL:n ja AVI:n antamia ohjeita yleisö- ja urheilutapahtumien
järjestämisessä. Yleisömäärää ja hallissa samanaikaisesti olevien joukkueiden määrää voidaan
joutua rajoittamaan ohjeistuksesta riippuen. Kilpailun kotisivuilla lisätietoa.
https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-20202021/pikkujoulukisa-28-11-2020/

STLL:n ohjeistus: https://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpaileminenkoronaviruspandemian-aikana/

Aika

Lauantai 28.11.2020 klo 9.00 alkaen
Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. Kilpailun aikataulu liitteenä. Järjestävä seura
pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailun lopullinen aikataulu ilmoitetaan
kilpailunkotisivulla mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.

Kilpailusarjat
Tulokkaat: VO, ohjelman kesto 2 min 30 s +/- 10 s
Kansalliset noviisit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset juniorit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Minorit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
SM-Noviisit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
SM-Juniorit: VO, ohjelman kesto 3 min 30 s +/- 10 s
Kilpailupaikka
Tikkurilan Trio Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa.
Arvonta

Arvonta suoritetaan ma 23.11.2020 klo 18.00 Myyrmäen 1. Jäähallin
kahvilakabinetissa (2. krs.) järjestävän seuran toimesta. Myyrmäen jäähalli,
Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa.
Tulokkaiden sarja arvotaan kahdessa eri erässä:

•
•

Lähellä asuvat
Kaukana asuvat

Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun kotisivulla 23.11.2019 klo 21:
https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-20202021/pikkujoulukisa-28-11-2020/
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021. Tulokkaat ja
Kansalliset noviisit-sarjoissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia
(mupi) ja Kansalliset juniorit, Minorit ja SM-sarjoissa ISU arviointijärjestelmää.
Musiikki ja Suunniteltu ohjelmalomake
Kilpailumusiikki toimitetaan sähköisenä mp3-tiedostona alla olevan linkin kautta
viimeistään 15.11.2020 klo 20.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA
CD-levy(CD-R tyyppinen levy) toimitetaan akreditoinnin yhteydessä
kilpailutoimistoon.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio. Järjestävä seura sitoutuu
hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen
Liitteenä oleva suunniteltu ohjelmalomake tulee toimittaa alla olevan linkin kautta
viimeistään 15.11.2020 klo 20.00. Tarkistetussa ja voimassa olevassa lomakkeessa
on myös valmentajan nimi ja puhelinnumero.
https://forms.gle/eQvWNKsBRpUD6R8h7

Käsiohjelma
Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailun kotisivuilla.
Käsiohjelmatiedot toimitetaan alla olevan linkin kautta viimeistään 11.11.2019 klo
20. Joukkueen kuva tulee nimetä SARJA/SEURA/JOUKKUE.
https://forms.gle/KmhRPEk5TqQtJSoY6

Kilpailun tekninen henkilöstö ja tuomaristo
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti ja laskutetaan
joukkueilta kilpailumaksun yhteydessä.
Kilpailun tuomaristo julkaistaan kilpailun kotisivuilla ja on liitteenä tässä
vahvistuksessa.
Ilmoittautumismaksut
Tulokkaat, Kansalliset noviisit, Kansalliset juniorit ja Minorit: 110€/joukkue
SM-Noviisit ja SM-Juniorit: 150€/joukkue

Ilmoittautumismaksu laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä.
Pääsyliput
Kilpailuliput tulevat myyntii sähköisen linkin kautta viikko ennen kilpailuja. Yleisön
sisäänpääsyä voidaan joutua rajoittamaan viranomaisten antamien ohjeiden
mukaisesti. Linkki julkaistaan kilpailun kotisivuilla:
https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-20202021/pikkujoulukisa-28-11-2020/
Pääsylippu + Stream 15 €
Pääsylippu tai Stream 12 €
Alennusliput (lapset alle 15v, eläkeläiset) 5 € (ei sisällä Streamia)

Ruokailu

Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Urheilutalon kahvilassa.
Urheilutalo sijaitsee jäähallin vieressä. Joukkueiden tulee
tilata ruokailu viimeistään 19.11.2020 . Lounas on tarjolla noutopöydästä klo 1118. Hinta 9,50 €/hlö.
Tarjolla on jauheliha bolognese, kasvis bolognese pasta & riisi, runsas
salaattipöytä, leipä, levite, mehu/vesi ja kahvi/tee.
Tilaukset:
Hotelli Tikkurilan vastaanotto 043 825 2928 tai hotelli@hotellitikkurila.fi

Majoitus

Kilpailun kotisivuilla on tarjous Hotelli Tikkurilaan. Majoituksen
haluavat joukkueet tilaavat sen itse kilpailun nettisivuilla olevan tarjouksen
mukaisesti Hotelli Tikkurilan vastaanotosta puh. 043 825 2928
tai hotelli.tikkurila@vantti.fi.

Jäähalliin saapuminen/poistuminen
Jäähalli avataan joukkueita varten aamulla klo 7:30. Joukkueiden sisäänkäynti
tullaan ilmoittamaan arvonnan jälkeen. Pyrimme minimoimaan joukkueiden
kohtaamisen eri sisäänkäynneillä ja kulkureiteillä. Tämänhetkisen
koronavirustilanteen vuoksi joukkueiden tulee poistua hallista kilpailusuorituksen
jälkeen.
Akkreditointi
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin
saapuessaan. Kilpailumusiikin varalevyt tulee luovuttaa kilpailutoimistoon
akkreditoinnin yhteydessä. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka
sijaitsee Trio areenan valvomon ovesta siisäänkäynnin yhteydessä.
Huom! Kilpailutoimistoon vain valmentaja ja enintään yksi
joukkueenjohtaja/huoltaja. Pyydämme joukkueiden edustajia tarkistamaan ja
allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen
on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajantasalla olevan

lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Ilmoittautuessa
käytetään kasvomaskeja. Järjestäjällä tulee olla tiedossa kaikkien tapahtumaan
osallistuvien henkilöiden nimet ja joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot.
Tarkistamme joukkueen ilmoittautuessa kilpailutoimistossa joukkueen mukana
olevien henkilöiden nimet ja joukkueenjohdon ja valmentajien
yhteystiedot.Joukkueet saavat akkreditoituessaan aikataulun ja hallin kartan.
Ajantasaiset kilpailuohjeet löytyvät kilpailun nettisivuilta.Joukkuiden kohtaaminen
pyritään minimoimaan kulkureittien suunnittelulla. Ohjeistus halliin saapumisesta
ja kulkuovista ilmoitetaan kotisivuilla arvonnan jälkeen.
Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut valokuvaajat ja bussin kuljettajat voivat
noutaa omat kulkulupansa kilpailutoimistosta. Akkreditoinnin yhteydessä
valokuvaajille informoidaan sisäänkäynti halliin,istuma- ja kuvauspaikkakäytännöt.
Kuvatessa on käytettävä kasvomaskia ja noudatettava turvaetäisyyksiä. Kuvaus ei
ole sallittua muualla, kun järjestäjän osoittamassa paikassa.
Lämmittelytilat
Lämmittelytilat joukkueille ovat jäähallissa ja viereisellä Peltolan koululla. Sään
salliessa suosittelemme lämmittelyä ulkona.Lämmittelyssä on otettava huomioon
muut kilpailijat ja turvaetäisyydet sekä huolehdittava siitä,etteivät musiikki ja
kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.
Sisätiloissa verrytellessä on käytettävä kasvomaskia. Ulkotiloissa verrytellessä
kasvomaskinkäyttö on vapaaehtoista edellyttäen, että turvaetäisyys muihin
joukkueisiin toteutuu.Joukkuehuudot ja laulaminen on sallittu vain ulkotiloissa.
Hallissa, ja etenkin jään laidalla,pyydämme välttämään huutamista kaikkien
terveyden vuoksi.
Ruusut ja lahjat
Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua.
Taitoluisteluliiton ohjeiden mukaisesti kilpailussa ei järjestetä lahjakassien
toimittamista.
Palkintojenjako
Turvallisuus syistä kilpailuissa ei järjestetä palkintojen jakoa. Mitalit toimitetaan
sarjan kärkikolmikolle postitse jälkikäteen.
Muuta huomioitavaa
EVT seuraa THL:n ja AVI:n sekä STLL:n korona ohjeistuksia. Kilpailun
järjestämisessä pyritään minimoimaan tartuntariski. Pukuhuoneiden aikataulu on
laadittu siten, että huone ehditään tuulettaa ja siivota jokaisen joukkueen jälkeen.
Toivomme, että joukkueet poistuvat hallista oman sarjansa palkintojen jaon
päätyttyä. Samoilla busseilla kulkevat joukkueet voivat jäädä seuraamaan kisoja.
Hallissa tulee käyttää maskia muulloin paitsi kisasuorituksen aikana.

Joukkueen tulee poistua hallista aikataulun mukaisesti, kun koppiaika suorituksen
jälkeen on päättynyt.
Kilpailun johto ja yhteystiedot
Kaikki kilpailua koskevat kysymykset ja viestit: muokkakisat.evt@gmail.com
Kilpailunjohtaja Johanna Toimela
Turvallisuus ja striimaus Petri Castren
Arvioijat Laura Junttila
Muut kilpailuun liittyvät asiat Anu Husu-Peltonen
Kilpailun Internet-sivut
https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-20202021/pikkujoulukisa-28-11-2020/

Tervetuloa!
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
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