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KILPAILUVAHVISTUS

16.10.2019

SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 1. VALINTAKILPAILU (LOHKO 3) 26.-27.10.2019
Helsingfors Skridskoklubb rf ja Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kiittävät ilmoittautumisestanne ja vahvistavat
osallistumisenne SM-Noviisien ja Debytanttien 1. valintakilpailuun (Lohko 3).
Paikka

Trio Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika
La 26.10.2019 klo 10.00 – 13.15
La 26.10.2019 klo 14.15 – 16.15
Su 27.10.2019 klo 10.00 – 12.40

Sarja
Debytantit, tytöt, Vapaaohjelma
SM-Noviisit, tytöt, Lyhytohjelma
SM-Noviisit, tytöt, Vapaaohjelma

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Osallistujat

Liitteenä ja nähtävillä kilpailun nettisivuilla:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-2019-20/ylsm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/

Arvioijat

Paneelin kokoonpano on nähtävillä kilpailun nettisivuilla:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-2019-20/ylsm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/

Ilmoittautumismaksut ja peruutukset
Sarja
Debytantit, tytöt, VO
SM-Noviisit, tytöt, LO ja VO

Maksu
35,00 euroa
65,00 euroa

Toinen kilpailujärjestäjä HSK laskuttaa osallistumismaksut etukäteen seuroilta
ilmoittautumisten perusteella. Laskut lähetetään kunkin seuran viralliseen
laskutusosoitteeseen. Tuomarikulut laskutetaan kilpailujen jälkeen.
16.10. jälkeen tehtävistä peruutuksista tulee lähettää lääkärintodistus, jottei
ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. Ko. lääkärintodistukset tulee toimittaa
viimeistään 30.10.2019 osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM.
Mahdolliset lääkärintodistuksella tehtävien peruutusten hyvitykset huomioidaan
tuomarikululaskussa tai palautetaan kilpailun jälkeen.
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Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
mahdollisimman pian osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM. Lomakkeeseen
myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3tiedostona osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM mahdollisimman pian.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO.
Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain kootusti.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW).

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit on ilmoitettu kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä testi-ilmoittautumislomakkeella.
Testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä ja ne palautetaan
luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa testipassit voidaan myös postittaa,
tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä
varustettu palautuskuori.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka
TTK:n toimisto, Trio
Areena, Läntinen
Valkoisenlähteentie 5254, 01300 Vantaa

Aika
ke 23.10. klo 18.00.

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Arvonnan jälkeen poisjäännit on ilmoitettava pe 25.10. klo 10.00 mennessä osoitteeseen
SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM. Verryttelyryhmät vahvistetaan pe 25.10.2019 klo 12.00
mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Kilpailun tulossivu
TTK:n nettisivut: https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-

kilpailut-2019-20/yl-sm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/
Ruokailu
Valmentajille ja arvioijille on tarjolla pientä syötävää.

Jäähallin aukiolo ja akkreditointi
Akkreditointi aukeaa lauantaina ja sunnuntaina klo 8.45. (Kilpailun järjestäjät ovat paikalla
noin klo 8.00 alkaen). Ilmoittautuminen tapahtuu jäähallin ala-aulassa infotiskillä. Luistelijan
tulee jättää info-tiskille musiikin varalevy sekä testipassi, mikäli hän suorittaa elementtitestejä
kilpailussa.
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Kilpailun nettisivut, some-kanavat ja valokuvaus
Kilpailun nettisivut ovat TTK:n sivuilla:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-2019-20/ylsm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/
Kilpailun Instakanava: hsk_helsingforsskridskoklubb
Kilpailun FB-tapahtumasivu: https://www.facebook.com/events/2422533451354602/
Järjestävät seurat kuvaavat tapahtumassa ja julkaisevat kuvia luistelijoista em. somekanavissa ja nettisivuillaan. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen sähköpostiin
smnovdeb.lohko3@gmail.com, mikäli ette halua jonkun kohdalla näin toimittavan.

Muuta huomioitavaa
Trio Areenan edustalla on maksuttomat parkkipaikat.
Luistelijoiden verryttelytila on yläkäytävällä.
Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kilpailun jälkeen Trio Areenan aulatiloissa.
Trio Areenan kahvio on avoinna kilpailun ajan.

Kilpailunjohtajat Sirkka Kiilamo
HSK
smnovdeb.lohko3@gmail.com
puh. 050 350 5144

Jenny Laine
TTK
smnovdeb.lohko3@gmail.com
puh. 050 330 8678

TERVETULOA KILPAILEMAAN TRIO AREENALLE!

Jakelu

SM-Noviisit ja Debytantit: Lohko 3: ESJT, HSK, KATA, OLK, ROITA, TAIKA, TTK
STLL
Arvioijat

Liitteet

Osallistujaluettelot
Aikataulu (Competition Schedule)

