Kilpailuvahvistus
Muodostelmaluistelun kutsukilpailu
Myyrmäen jäähallilla
Lauantaina 25.1.2020
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne Myyrmäen jäähallilla
pidettävään muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.
Aika

Lauantai 25.1.2020 klo 12.00 alkaen
Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. Kilpailun aikataulu liitteenä. Järjestävä seura pidättää oikeuden
aikataulumuutoksiin. Kilpailun lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailun kotisivulla mahdollisimman
pian arvonnan jälkeen.

Kilpailusarjat

Kansalliset juniorit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset seniorit: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Masters: VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s

Kilpailupaikka Myyrmäen jäähalli, kaukalo 1, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa
Arvonta suoritetaan ma 20.1.2020 klo 18.00 Myyrmäen 1. Jäähallin kahvilakabinetissa (2. krs.)
järjestävän seuran toimesta. Myyrmäen jäähalli, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa.

Arvonta

Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun kotisivulla 20.1.2020 klo 21:

https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-2019-2020/kutsukilpai
lu-25-1-2020/
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2019-2020. Kilpailussa käytetään ISU
arviointijärjestelmää.
Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon.
Musiikki

Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona.
Varasoittimena on CD-soitin. CD (CD-R -tyyppinen levy) toimitetaan akkreditoinnin yhteydessä
kilpailutoimistoon. CD-levyyn on merkittävä joukkue, seura, sarja sekä musiikin kesto. Musiikista tulee
olla mukana myös varakopio.

Kilpailun tekninen henkilöstö ja tuomaristo
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti ja laskutetaan joukkueilta kilpailumaksun
yhteydessä.
Kilpailun tuomaristo julkaistaan kilpailun kotisivuilla.
Ilmoittautumismaksut
Kansalliset juniorit, Kansalliset seniorit ja Masters: 140€/joukkue
Ilmoittautumismaksu laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä.

Pääsyliput
Aikuiset 5 €, lapset 4-16-vuotta 3 €, alle 4 -v ilmainen sisäänpääsy Lipunmyynti kilpailupäivänä alkaa
klo 11.00. Maksutapa käteinen/maksukortti.
Ruokailu
Majoitus

Joukkueet voivat tilata ruokailun etukäteen jäähallin kahviosta, ohjeet kilpailun kotisivuilla.
Järjestävällä seuralla ei ole tarjota majoituspakettia.

Jäähalliin saapuminen
Jäähalli avataan joukkueita varten noin klo 11.00.  Jäähallin läheisyydessä on samaan aikaan käynnissä
rakennusmessut. Parkkipaikkoja on rajoitetusti emmekä pysty varaamaan parkkipaikkoja koska on
kyseessä julkinen parkkipaikka. Suosikaa julkisia.
Akkreditointi

Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi halliin saapuessaan. Kilpailumusiikin
varalevyt tulee luovuttaa kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.

Lämmittelytilat
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja
kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.

Lahjat
Turvallisuussyistä lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Lahjat voi jättää kilpailutoimistoon, joista
järjestäjät toimittavat ne luistelijoille pukukoppeihin.
Palkintojenjako
Koko muodostelmajoukkue voi osallistua palkintojenjakoon.
Muodostelmaluistelun palkintojenjako tapahtuu jäällä.
Ohjeet palkintojenjakoa varten annetaan akkreditoinnin yhteydessä.
Kilpailun johto
Johanna Toimela, muokkakisat.evt@gmail.com
Kilpailusihteeri
Mikaela Kumlin, muokkakisat.evt@gmail.com
Kilpailun Internet-sivut

https://evt.sporttisaitti.com/kilpailut/muodostelmaluistelu/kilpailut-2019-2020/kutsukilpai
lu-25-1-2020/

Tervetuloa!
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry
Liitteet Osallistuvat joukkueet
Alustava aikataulu
Tuomarit
Hallin pohjakartta

Jakelu

STLL, Tuomarit, ETK, EVT,Esjt, HL, PTL

