Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

KILPAILUVAHVISTUS 27.12.2018

YKSINLUISTELUN 3. LOHKON KANSALLISTEN JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2. LOHKOKILPAILU

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa seuranne luistelijoiden osallistumisen
yksinluistelun 3. lohkon kansallisten junioreiden ja senioreiden 2. lohkokilpailuun.
Paikka

Trio Areena, Tikkurilan urheilupuisto, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa

Aika ja aikataulu

Lauantai 19.1.2019

Kansalliset juniorit LO la 10:00 - 14:30
Kansalliset seniorit LO 14:00 - 14:30

Sunnuntai 20.1.2019

Kansalliset juniorit VO 9:00 - 13:30
Kansalliset seniorit VO 13:30 - 14:00

Kansallisten senioreiden kilpailu alkaa molempina päivinä mahdollisimman pian junioreiden
kilpailun päättymisen jälkeen. Senioreiden sarjan aloitusajankohtaa voidaan tarkentaa
lähempänä kilpailua ja se vahvistetaan samalla kuin lyhtyohjelmien luistelujärjestykset 17.1.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään ma 7.1.2019 klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.ttk@gmail.com.
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä
mp3-tiedostona osoitteeseen kilpailut.ttk@gmail.com 7.1.2019 klo 20.00 mennessä. Tiedostot
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-levyllä.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit

Testiin ilmoitettujen luistelijoiden testipassit luovutetaan vastaanottoon 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

Pvm/Aika

Trio Areena, TTK:n
toimisto

ke 9.1. klo 18.00

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään torstaina 17.1.2019 klo 18.00, jonka jälkeen niitä ei saa enää
muuttaa.
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 7.00. Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan vastaanotossa
ja jättävät akkreditoinnin yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn sekä testipassinsa, mikäli
ovat ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa elementtitestejä.
Pysäköinti

Autoja voi pysäköidä Tikkurilan urheilupuiston pysäköintialueelle. Pysäköinti on maksuton.

Lämmittelytilat

Luistelijat voivat lämmitellä Trio Areenan ala-aulassa tai yläkäytävällä.

Palkintojenjako

Palkinnot jaetaan mahdollisimman pian senioreiden vapaaohjelmakilpailun päätyttyä Trio
Areenan ala-aulassa.

Ruokailu

Valmentajille ja arvioijille on järjestetty keittolounas.

Pääsyliput

Lauantaina pääsylippuja on saatavissa jäähallin ovelta klo 8:00 alkaen. Maksuvälineenä käy
sekä käteinen, että kortti.
Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 10€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 5€. Sunnuntaina on
vapaa pääsy.

Kilpailun nettisivut
http://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-kaud/mltulokkaat-ja-noviisit-yl-novi/
Kilpailun johtaja Mette Vilos
kilpailut.ttk@gmail.com
0400-29 36 29

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

Jakelu

EVT, HSK, HTK, KaTa, LTL, MTK, OLK, RoiTa, TTK, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat

