KILPAILUVAHVISTUS 17.9.2021

AKTIA TROPHY -kutsukilpailu

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat EVT ry kiittää ilmoittautumisesta ja vahvistaa osallistumisen
Myyrmäessä pidettävään Aktia Trophy-kutsukilpailuun.

Ajankohta 3.10.2021
Paikka

Myyrmäen jäähalli 2, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa

Alustava aikataulu
Sunnuntai 3.10.21, klo 8.00–20.00
Sarja
B-Silmut, VO
A-Silmut, VO
Noviisit, VO
SM-Noviisit, LO

Alustava aikataulu
08:00-11:10
11:25-14:15
14:35-17:25
17:30-19:50

Kilpailun lopullinen aikataulu tarkentuu lähempänä kilpailua ja julkaistaan
kilpailun verkkosivuilla. Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin ja noudatamme
joustavaa aikataulua koko kilpailun ajan, joten pyydämme luistelijoita tulemaan
ajoissa paikalle.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022

Arvioijat

Arvioijat julkaistaan Aktia Trophyn verkkosivuilla

Osallistujat
Osallistujalista on kilpailuvahvistuksen liitteenä. Jouduimme karsimaan osallistujia
lähettävän seuran ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Jos kilpailuun päässyt
luistelija peruu osallistumisensa ennen 28.9.21 klo 20, voidaan hänet korvata
saman seuran ja saman sarjan karsiutuneella luistelijalla.
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Kilpailusarjat, ohjelmat ja kilpailumaksut
Kilpailusarja

Ohjelma

Kilpailumaksu

B-Silmut

VO

40 €

A-Silmut

VO

40 €

Noviisit

VO

45 €

SM-Noviisit

LO

45 €

Kilpailumaksut laskutetaan seuroilta tuomarilaskujen yhteydessä.

Musiikit

Ohjelmamusiikit soitetaan tietokoneelta (mp3-tiedosto)
Luistelijoilla on oltava musiikistaan mukana myös varakopio (CD-levyllä).
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään musiikit heti kilpailun jälkeen.

Arvonta

Järjestävä seura suorittaa luistelujärjestyksen arvonnan 28.9.2021. Jako
verryttelyryhmiin tehdään viimeistään 30.9.2021.
Luistelujärjestys ja jako verryttelyryhmiin julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Niitä ei
lähetetä sähköpostitse seuroille.

Tulokset

Tulokset ilmoitetaan kilpailun verkkosivuilla heti niiden selvittyä.
Sarjojen kolme parasta palkitaan.

Livestream Kilpailussa on livestream. Lähetyksen linkki julkaistaan kilpailun verkkosivuilta.

Yleisö

Viimeaikaisten päätösten mukaan kilpailuun voidaan todennäköisesti ottaa yleisöä.
Vahvistamme tiedon kilpailun verkkosivuilla viikolla 39.

Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen
Pyydämme, että kilpailijat saapuvat hallille enintään tuntia ennen oman
verryttelyryhmän alkua. Kilpailijat ilmoittautuvat jäähallin sisääntulon info-pisteellä
ja siirtyvät pukuhuoneisiin ulkokautta .
Myyrmäen jäähallien pysäköintitilat ovat myös remontissa. Hallin ajoväylällä on
muutama lyhytaikaisen pysäköinnin paikka, joihin voi jättää luistelijan. Varsinaisia
pysäköintipaikkoja on sekä skeittipuiston vieressä että urheilukentän edessä.
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Lämmittelyyn varatut tilat
Lämmittely suositellaan suoritettavan ulkona. Sateen sattuessa varaamme
sisätilaa lämmittelyyn1-hallista.

Palkinnot Pyrimme järjestämään palkintojenjaon koronatilanteen niin salliessa. Muussa
tapauksessa palkinnot voi noutaa kilpailutoimistosta. Tiedotamme tästä kilpailun
verkkosivuilla.

Muuta huomioitavaa
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi
ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet,
luistelujärjestys, tulokset jne.) ja järjestävän seuran www‐sivulla. Järjestävä seura
saattaa julkaista luistelijoista videota/kuvaa sosiaalisen median kanavissaan
(Instagram ja Facebook).

Kilpailun nettisivut
https://www.evtluistelijat.fi/yksinluistelu/kilpailut-2021-2022/aktia-trophy-2021/

Kilpailunjohtajat
Merja Särkioja

Heidi Nikkanen

p. 050 5344336

p. 040 7275437

evt.yksinluistelu@gmail.com

TERVETULOA KILPAILEMAAN MYYRMÄKEEN!

Jakelu

EsJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, JoKa, KaTa, MTK, PeSal, TL, TTK, VTL,
Aluepäällikkö, Arvioijat

Liitteet

Osallistujat-luettelo
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