KILPAILUKUTSU 24.8.2021
Aktia Trophy - kutsukilpailu
Etel -Vantaan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin
kaudelle 2021-2022 lunastaneita yksinluistelijoita Aktia Trophy - kutsukilpailuun.

Aik

3.10.2021

Kilpailupaikka

Myyrmäen jäähalli M2
Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa

Alustava aikataul

Sunnuntai 3.10.2021 klo 8.00 - 20.00
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Sarja

Ohjelmat

Ilmoittautumismaksu

B-Silmut

VO

25 €

A-Silmut

VO

40 €

Noviisit

VO

45 €

SM-noviisit

LO

45 €
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https://www.evtluistelijat. /yksinluistelu/kilpailut-2021-2022/aktia-
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Kilpailun nettisivu
trophy-2021/

fi

Kilpailussa noudatetaan STLL:n s

 

Kilpailusäännö
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Kilpailussa käytetään ISU-arviointia, myös B-Silmut -sarjassa.
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Kilpailusarjat, ohjelmat ja ilmoittautumismaksut

nt j kaudelle 2021-2022.

Ilmoittautumine

Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 10.9.2021 klo 20.00 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com.
Laskutamme ilmoittautumislaskut seuroilta arvioijien kululaskun yhteydessä
jälkikäteen. Ilmoitattehan ilmoittautumisen yhteydessä, mihin sähköpostiin
laskut lähetetään.
Järjestävä seura pidättää oikeuden karsia kilpailijoita. Mahdollisen karsinnan
vuoksi pyydämme ilmoittamaan luistelijat sarjoittain karsintajärjestyksessä.

Musiiki

Musiikit soitetaan tietokoneelta. Musiikit tulee lähettää MP3-tiedostona
10.9.2021 mennessä osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com. Pyydämme
nimeämään tiedostot SARJA_SUKUNIMI_ETUNIMI_LO/VO.
Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.
Kilpailijoita pyydetään lisäksi tuomaan musiikki CD-levyllä (ei CD-RW, tai
DVD).

Kilpailuvahvistu

Kilpailuvahvistus toimitetaan seuroille 17.9.2021 mennessä ja julkaistaan
kilpailun verkkosivuilla.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajantasalla olevat Suunniteltu ohjelma -lomakkeet on toimitettava
viimeistään 24.9.2021 osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com.
Arvont

J rjest v seura suorittaa luisteluj rjestyksen arvonnan 27.9.2021
menness . Jako verryttelyryhmiin tehd n viimeist n 29.9.2021
Luisteluj rjestys ja jako verryttelyryhmiin julkaistaan kilpailun verkkosivuilla,
niit ei l hetet s hk postitse seuroille.

Peruutukse

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
evt.yksinluistelu@gmail.com

Arvioija

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Koronavirustilann

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita. Näillä voi olla
vaikutuksia kilpailun kulkuun.

Tulokse

Tulokset ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla heti niiden selvittyä.
Palkintojenjaon suhteen seuraamme ja noudatamme viranomaisten
koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla vaikutuksia palkintojenjakoon.
Sarjojen kolme parasta palkitaan.
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ä

ä
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ä

ä
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S hk postilla osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com
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Tiedustelu

Tervetuloa kilpailemaan Myyrmäkeen!

Kilpailunjohtaja

Merja Särkioja
p. 0505344336

Heidi Nikkanen
p. 0407275437

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat
evt.yksinluistelu@gmail.com
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Jakel

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

