Kilpailukutsu
Muodostelmaluistelun kutsukilpailu Tikkurilan
TrioAreenalla
Lauantaina 28.11.2020
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry (EVT) kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle
2020-2021 lunastaneita muodostelmaluistelun joukkueita kutsukilpailuun
Paikka
Trio Areena, Tikkurila, Läntinen Valkoisenlähteentie 52–54, 01300 Vantaa.
Jäähallin pohjakartta ja lisätietoja paikasta löytyy kilpailun kotisivuilla
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://www.stll.fi/materiaalipankki/kilpailuasiat/kilpaileminen-koronaviruspandemianaikana/
Aika

Lauantai 28.11.2019 klo 9.00 alkaen
Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailun lopullinen aikataulu ilmoitetaan kilpailun kotisivulla 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

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.
Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn.
Kentän koko
57,75 x 27,95 metriä
Arviointi

Tulokkaat ja Kansalliset noviisit -sarjoissa käytetään muodostelmaluistelun
pistearviointia.
Kansalliset juniorit, Minorit ja SM -sarjoissa ISU arviointijärjestelmää.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään sähköisen linkin kautta viimeistään pe 30.10.2020 klo
18.00. Joukkueet otetaan kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä ja järjestävä
seura varaa oikeuden karsia osallistuvien joukkueiden määrää.
EVT:n joukkueiden lisäksi otetaan Kansalliset juniorit, -noviisit sekä SM sarjoihin 5 joukkuetta. Tulokkaiden ja minoreiden sarjoihin otetaan 11
joukkuetta.
Linkki sähköiseen lomakkeeseen:
https://docs.google.com/forms/d/1XjFJhIlYfYp2O_BaISKNHmOWWgXCutkXrtiFkwmB6Y/edit
Sähköiseen lomakkeeseen on täytettävä:
• seura
• joukkueen nimi
• kilpailusarja
• valmentaja(t)
• joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa
• huoltaja(t)
• mahdollinen kuvaaja
• mahdollinen bussinkuljettaja
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• verkkolaskutusosoite tai sähköpostiosoite ilmoittautumismaksua ja arvioijien
kululaskutusta varten.
Lomakkeeseen liitetään luistelijoiden nimet ja luistelijoiden syntymäajat
liitetiedostona. Täytettävä lomake on tämän kutsun liitteenä.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat
voimassa. Kilpailuun mukaan päässeet joukkueet julkaistaan kilpailun
kotisivuilla 02.11.2020 klo 18 mennessä.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Kansalliset juniorit, Kansalliset
noviisit, Tulokkaat ja Minorit
SM-Noviisit ja SM-juniorit

Maksu
110€
150€

.
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta
jälkikäteen

Suunniteltu ohjelma -lomake ja musiikki
Lähetämme osallistujille sähköisen linkin, jonka kautta musiikki ja suunniteltu
ohjelma -lomake toimitetaan viimeistään 15.11.2020 klo 20.00.
Tarkistetussa ja voimassaolevassa lomakkeessa on myös valmentajan nimi ja
puhelinnumero.
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona
ennakkoon ja CD-levyllä kilpailupaikalle.
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
Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta maanantaina 23.11.2020 klo 18
Myyrmäen jäähalli 1, kahvilakabinetti 2.krs
Luistelujärjestys julkaistaan kilpailun kotisivuilla 23.11.2020 klo 21

Käsiohjelma
Kilpailun käsiohjelma julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailun
kotisivuilla. Lähetämme sähköisen linkin, jonka kautta joukkueen
käsiohjelmatiedot toimitetaan viimeistään 8.11.2019 klo 20. Joukkueen kuva
tulee nimetä SARJA/SEURA/JOUKKUE.
Pääsyliput
Kilpailuliput ovat saatavilla ennakkoon ostettuna Lippuagentin kautta.
Lipunmyynti alkaa 19.11.2020
Kilpailujen kotisivuilla ja kilpailuvahvistuksessa tullaan julkaisemaan linkki
lipunmyyntiin.
Pääsylippujen hinnat ennakkoon ostettuna:
Aikuiset 12€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 5€
Kilpailupäivänä lippuja on saatavissa kilpailupaikan ovelta klo 8.00 alkaen,
jolloin myös hallin ovet avautuvat yleisölle.
Pääsylippujen hinnat ovelta ostettuna:
Aikuiset 14€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 7€.
Katsomossa on numeroimattomat paikat.
Ruokailu

Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Urheilutalon kahvilassa.
Urheilutalo sijaitsee jäähallin vieressä. Joukkueiden tulee
tilata ruokailu viimeistään 19.11.2020 . Lounas on tarjolla noutopöydästä klo
11-18. 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
Varaukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
Joukkueen nimi
Yhteyshenkilö
Henkilömäärä
Mahdolliset ruoka-aineallergiat
Maksutapa
Kellonaika
Trio Areenalla on myös kahvila. Kahvilassa on tarjolla suolaista ja makeaa
purtavaa.
IceCafe puh: 045 128 4479, http://www.ice-cafe.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.

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.

Palkintojenjako
Palkintojen jako suoritetaan neljässä osassa aina sarjojen päätyttyä. Palkintojen
jakoon jäällä osallistuvat vain joukkueiden kapteenit. Muu joukkue seuraa
palkintojen jakoa katsomossa.
1) Tulokkaat
2) Kansalliset juniorit ja kansalliset noviisit
3) Minorit
4) SM-Noviisit ja SM-Juniorit
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-20202021/pikkujoulukisa-28-11-2020/

Tervetuloa!
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry

Liitteet

Luistelija lista, alustava aikataulu

Jakelu

Kutsuttavat joukkueet, STLL, Tuomarit

