KILPAILUKUTSU
25.10.2021

DEBYTANTIT JA SM-NOVIISIT – LOHKON 3 toinen LOHKOKILPAILU 27.-28.11.2021
Rauman Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2021-2022 lunastaneita
yksinluistelun Debytantteja ja SM-noviiseja lohko 3 toiseen lohkokilpailuun.

Paikka

Äijänsuon jäähalli (Kivikylän Areena), Nortamonkatu 23, 26100 Rauma

Kilpailusarjat ja alustava aikataulu
La 27.11. klo 10.00-13.30
La 27.11. klo 13.30-14.00
La 27.11. klo 14.30-18.30
La 27.11. klo 18.30-19.30
Su 28.11. klo 9.00-9.40
Su 28.11. klo 9.40-14.30

Debytantit tytöt, vo
Debytantit pojat vo
SM-noviisit tytöt, lo
SM-noviisit pojat, lo
SM-noviisit pojat, vo
SM-noviisit tytöt, vo

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
SM-noviisien kilpailussa vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat.
Debytantit, VO

kesto ja kerroin
3 min ±10 s/1,3

SM-Noviisit LO
SM- Noviisit VO

2:20 min ±10 s/0,7
3 min ±10 s/1,4

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.
Arviointi
Käytössä on ISU-arviointi.
Arvioijat
STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkariin viimeistään 19.11.2021 klo 20.00 mennessä.
Ilmoittautumisessa on mainittava:

• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• tieto testiin osallistumisesta
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja että
yksinluistelussa sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitesti on voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. Osallistumisen peruuttaminen
sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Debytantit
SM-Noviisit

Maksu
35€
65€

Osallistumismaksut ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Taikkariin (www.taikkari.fi) Lisätietoja -kohtaan
seuranne laskutustiedot.

Suunniteltu ohjelmalomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) la klo
20.11. klo 12.00 mennessä.

Musiikki
Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) ma 22.11. klo 20.00 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot
välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CDlevyllä (ei RW). Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Yksinluistelun elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä (viim. 19.11.2021) liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella sähköpostiin
kilpailut(at)raumantaitoluistelijat.fi Lisäksi on lähetettävä Hoikan excel-raportit
testitasoittain.
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon.
Huomatkaa elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle
2022-2023.Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random).
Arvonta on Impivaaran jäähallin kahviossa ke 24.11. klo 18.00 mennessä. Osoite on
Eskonkatu, 20320 Turku.
SM-noviisien sarjassa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailu
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Ruokailu
Arvioijille on tarjolla lämmin ruoka sekä välipalaa. Valmentajille pyrimme tarjoamaan
lauantaina lounaan ja välipalaa molempina päivinä.

Koronaturvaohjeet
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun
järjestämiseen. Koronaturvaohjeet liitteenä.

Majoitus
Tarjoushintaisia huoneita kilpailijoille voi saatavuuden mukaan kysellä Hotel Raumanlinnasta
ja Hotel Kalliohovista. Yhteystiedot www.raumanlinna.fi ja www.kalliohovi.fi
Kilpailun nettisivut
https://rautl.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/sm-noviisien-ja-debytanttienlohkok/
Kilpailun johto
Tuuli-Maria Haula puh. 0504101561
Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse: kilpailut@raumantaitoluistelijat.fi,
tuulimaria.haula@gmail.com
Jakelu

SM-Noviisit, Debytantit, Lohko 3: HTL, JeS,KK, KooVee,PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, SeiTL, TapTL,
TRT, UPTL, Varala-Tiimi, VG-62, VLK
Debytanttipojat seuroissa: ESJT, HTK, RAUTL

SM-Noviisipojat seuroissa: HTK, KELS, KK, LRTL, PTL
STLL: Anne Fagerström ja Minna Fernelius
Arvioijat

Liitteet
YL testi-ilmoittautumislomake

Tervetuloa Raumalle!

