Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

KILPAILUVAHVISTUS 9.11.2019

MUODOSTELMALUISTELUN 1. JA 2. LOHKON KANSALLISTEN SARJOJEN 1. VALINTAKILPAILU
Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun
kansallisten sarjojen 1. ja 2. lohkon Mastersien, Seniorien, Juniorien, Aikuisten, Minoreiden, Noviisien ja Tulokkaiden 1.
valintakilpailuun.
Paikka

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

Aika

Lauantai 23.11.2019 klo 9.00 alkaen
Sunnuntai 24.11.2019 klo 9.00 alkaen
Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.
Kilpailun aikataulu liitteenä. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailun lopullinen aikataulu ja luistelujärjestys ilmoitetaan kilpailun internet-sivuilla
mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.

Kilpailusarjat

Kilpailusäännöt

Aikuiset

3 min +/- 10 sek

Tulokkaat

Elementtitapahtuman ohjeiden mukaisesti.

Noviisit

3 min +/- 10 sek

Minorit

3 min +/- 10 sek

Masters

3 min +/- 10 sek

Seniorit

3 min +/- 10 sek

Juniorit

3 min +/- 10 sek

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019 - 2020.
Aikuisten, Tulokkaiden, Noviisien ja Minoreiden kilpailussa käytetään muodostelmaluistelun
pistearviointia. Mastersien, Seniorien ja Juniorien kilpailussa noudatetaan ISU-arviointia.

Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon.
Tulokkaiden elementtitapahtumassa ei ole palkintojenjakoa.
Palkintojenjakoon liittyen on tarkemmat ohjeet sitä koskevassa kohdassa.

Palkintojenjako, palaute ja joukkuekatsomopaikat
Tulokkaille jaetaan kilpailun jälkeen tuomaripalaute kilpailutoimiston lokeroon ja lisäksi
Tulokkaille pyritään järjestämään jokin pieni muistaminen kirjallisen palautteen lisäksi.
Aikuisten ja Noviisien sarjoissa palkintojenjako tapahtuu sarjoittain Peltolan koulun
auditoriossa kilpailuaikataulun mukaisesti kuitenkin niin, että joukkueita pyydetään siirtymään
palkintojenjakoon Peltolan koululle vasta kuuluttajan antaman erillisen kehoituksen mukaisesti.
Aikuisten ja Noviisien sarjoissa kilpailevien joukkueiden tulee ottaa laukut ja muut tavarat
mukaansa palkintojenjakoon Peltolan koululle tai viedä ne muuten pois Trio Areenalta
antamalla tilaa seuraaville joukkueille. Palkintojenjaon jälkeen näiden sarjojen joukkueille ei ole
enää tilaa joukkuekatsomossa kilpailun laajuudesta johtuen, vaan joukkuekatsomopaikat on
varattu joukkueille alueittain ainoastaan omaan palkintojenjakoon ja Tulokas -sarjassa
palautteen saamiseen asti.
Joukkuekatsomon takana oleva käytävä varataan luistelijoiden käyttöön mm. vaatteiden
vaihtoa varten. Joukkuekatsomopaikoista annetaan tarkempia ohjeita kilpailutoimistossa
kilpailupäivänä.
Minoreiden, Mastersien, Seniorien ja Juniorien palkintojenjako tapahtuu jäällä mahdollisimman
pian tulosten vahvistuttua.
Tuomarit ja tekninen henkilöstö
Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö.
Tuomariston ja teknisen henkilöstön matkalaskut maksetaan STLLn suositusten mukaisesti ja
laskutetaan joukkueilta kilpailun jälkeen.
STLL on nimennyt kilpailun tuomarit ja tekniset henkilöt.
Kilpailun tuomaristo ja tekninen henkilöstö (liitteenä).
Osallistujat

Osallistuvien joukkueiden lista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään ti 12.11.2019 klo 20.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen:
TTK.MLkilpailut@gmail.com
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä
mp3-tiedostona viimeistään ti 12.11.2019 klo 20.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen:
TTK.MLkilpailut@gmail.com Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_JOUKKUE_SEURA
Musiikista on oltava mukana kilpailussa myös varakopio CD-levyllä.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Tulokkaiden elementtitapahtuman musiikin toimittamisesta on lähetetty erilliset ohjeet
Tulokasjoukkueille. Ohje on myös kilpailuvahvistuksen liitteenä.

Arvonta

Arvonta suoritetaan tiistaina 12.11.2019 klo 18.00 Trio Areenalla, TTK:n toimistolla.
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla:
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-201920/ml-kansallisten-sarjojen-1-valintak/aikataulu-ja-luistelujarjestys/

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Joukkueiden sisääntulo on Trio Areenan sivuovesta, josta sisäänpääsy on sallittu vain
joukkueille ja toimihenkilöille.
Kilpailutoimisto avautuu molempina kilpailupäivinä klo 07.00 ja se sijaitsee käytävällä, jään
välittömässä läheisyydessä.
Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa halliin saapuessaan.
Vara-CD tulee luovuttaa kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.
Pysäköinti ja bussit

Autoja voi pysäköidä Tikkurilan urheilupuiston pysäköintialueelle. Pysäköinti on maksuton.
Tikkurilan Urheilupuiston alueella on kilpailuviikonlopun aikana myös muita urheilutapahtumia,
joten parkkitilan löytämiseen tulee varata riittävästi aikaa.
Joukkoliikennevälineiden käyttäminen on suositeltavaa. Tikkurilan juna-asema Dixie sijaitsee
noin 1,5 km etäisyydellä Trio Areenasta ja sieltä kulkuyhteys busseilla 571, 631, 624, 641
Kauppakeskus Jumbon suunnasta pääsee Trio Areenan lähelle busseilla 574, 571, 562,
562N.
Kannatta hyödyntää myös Kehäradan liityntäparkkeja:
- Leinelän juna-asema, 134 autopaikkaa
- Koivukylän juna-asema, 156 autopaikkaa
- Hiekkaharjun juna-asema, 58 autopaikkaa
- Tikkurilan juna-asema, 382 autopaikkaa
Lisätietoa aikatauluista löytyy HSL:n reittioppaasta: https://www.hsl.fi/
Joukkueiden busseille ei ole varattuja paikkoja Tikkurilan urheilupuiston pysäköintialueella,
vaan mahdollisten joukkuelinja-autojen tulee viedä linja-auto muualle joukkueen kilpailun
ajaksi.
Verryttelyalueet
Joukkueille on varattu verryttelyalueet Trio Areenan vieressä sijaitsevalta Peltolan koululta.
Verryttelyaikataulu ja -alueet sisältyvät kilpailuaikatauluun.
Verryttelyalueen järjestyksenvalvojat ohjaavat joukkueet oikeille verryttelyalueille ja
verryttelyalueista on myös kartat Peltolan koulun aulassa.
Kilpailun netti- ja Facebook -sivut
Kilpailulla ei ole varsinaista käsiohjelmaa, vaan kilpailuaikataulu ja joukkuetiedot julkaistaan
ainoastaan sähköisessä muodossa kilpailun nettisivuilla
https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-n-jarjestamat-kilpailut-201920/ml-kansallisten-sarjojen-1-valintak/

Kilpailuinfoa ja kuvia julkaistaan myös kilpailun Facebook -sivuilla:
https://www.facebook.com/events/ttk-tikkurilan-taitoluisteluklubi-ry/ml-kansallisten-sarjojen1valintakilpailu/2573602909326727/
Livestream

Suomen Taitoluisteluliitto on valinnut kaudella 2019-2020 livestream -kilpailuiden joukkoon
myös TTK:n järjestämän ML kansallisten sarjojen 1. valintakilpailun.
Musiikin tekijänoikeuksiin liittyvistä syistä jokaisen kilpailuun osallistuvan joukkueen tulee
toimittaa ohjelmien tarkat musiikkitiedot Taitoluisteluliitolle.
Pyydämme kilpailuun osallistuvia joukkueita toimittamaan musiikkitiedot oheisen
linkin kautta viimeistään keskiviikkona 20.11.2019:
https://www.lyyti.in/musiikkitiedot_19_20

Kuvaamissäännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n antamia ohjeita Livestream -tapahtuman yksityistä kuvaamista
koskevista säännöistä. Säännöt ovat kilpailuvahvistuksen liitteenä.

Ruusut ja lahjat
Kilpailussa on ruusumyynti.
Paikalla on lisäksi ulkopuolisia myyntipisteitä, joista voi ostaa mm. kisalahjoja ja luistelutarvikkeita.
Turvallisuussyistä lahjojen heittäminen jäälle on kielletty.
Lahjat voi jättää Trio Areenan aulaan, niitä varten varattuihin, joukkueittain nimettyihin kasseihin,
joista järjestäjät toimittavat ne luistelijoille pukukoppeihin. Kassit palautetaan takaisin koppiemoille.
Ruokailu
Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Trio Sport Centerissä (Urheilutalo) jäähallin vieressä.
Ruokailun haluavat joukkueet tilaavat sen itse 14.11.2019 mennessä kilpailun nettisivuilla olevan
tarjouksen mukaisesti, Hotelli Tikkurila puh. 043 825 2928 tai hotelli.tikkurila@vantti.fi .
Kilpailutapahtuman aikana Trio Areenalla on avoinna myös kahvila, http://www.icecafe.fi/
Majoitus
Majoitusmahdollisuuksia on Trio Areenan vieressä sijaitsevassa Hotelli Tikkurilassa, puh. 043 825
2928 tai lähialueen hotelleissa, majoitustarjoukset on lähetetty joukkueille kilpailukutsun yhteydessä
ja ne löytyvät kilpailun internet -sivuilta.
Pääsyliput
Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailun laajuudesta johtuen voi hallin tiloissa ja
katsomossa olla hetkellisesti ruuhkaisia tilanteita, jolloin istumapaikan löytäminen voi viedä
normaalia enemmän aikaa.
Pääsylippuja myydään ennakkoon edullisemmin Lippuautomaatin kautta.
Lipunmyyntilinkki avataan kilpailun internet -sivuille kilpailuvahvistuksen julkaisemisen jälkeen.
Pääsylippuja myydään lisäksi rajoitetusti ennakkomyynnin lippumääristä riippuen molempien
kilpailupäivien aamuna Trio Areenan pääsisäänkäynnin ovella klo 8:30 alkaen.
Maksuvälineenä käy sekä käteinen, että kortti.
Tiedotamme lipunmyyntitilanteesta kilpailun internet -sivuilla.
Pääsylippujen hinnat ennakkoon:
Aamupäivä klo 09:00 alkaen
Aikuiset 12€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 6€.
Iltapäivä klo klo 15:15 alkaen
Aikuiset 12€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 6€.
Kokopäiväliput klo 09:00 – n. klo 21:00 Aikuiset 18€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 10€.
Pääsylippujen hinnat ovelta:
(ovilippujen myynnistä ja saatavuudesta tiedotetaan kilpailun internet -sivuilla):
Aamupäivä klo 09:00 alkaen
Aikuiset 15€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 8€.
Iltapäivä klo klo 15:15 alkaen
Aikuiset 15€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 8 €.
Kokopäiväliput klo 09:00 – n. klo 21:00 Aikuiset 20€, Lapset (4-16 vuotta) ja eläkeläiset 12€.

Kilpailun johtaja
Heidi Huuskonen 046 876 7134
TTK.MLkilpailut@gmail.com
Kilpailusihteerit
Tuire Juotasniemi
Merja Leppänen
Nina Tissola
TTK.MLkilpailut@gmail.com

TERVETULOA KILPAILEMAAN TRIO AREENALLE!

Jakelu

Joukkueet
Tuomaristo
STLL
TTK
Liitteet
Osallistuvat joukkueet
Tuomaristo ja tekninen henkilöstö
Aikataulut 23.11. ja 24.11.
STLL yksityistä kuvaamista koskevat säännöt Livestream -tapahtumassa
Elementtitapahtuman ohje
Trio Areenan pohjapiirustus

