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KILPAILUKUTSU

24.9.2019

SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 1. VALINTAKILPAILU (LOHKO 3)
Helsingfors Skridskoklubb rf ja Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kutsuvat STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin
kaudelle 2019-2020 lunastaneita yksinluistelun SM-Noviiseja ja Debytantteja 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 – 13.30
La 26.10.2019 klo 14.30 – 17.30
Su 27.10.2019 klo 10.00 – 13.30

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

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

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

LO/RT kesto/kerroin

VO/VT kesto/kerroin
3:00 ± 0:10 / 1,3

2:20 ± 0:10 / 0,7
3:00 ± 0:10 / 1,4

Säännöt

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

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat (liite).

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse perjantaina 11.10.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• tieto testiin osallistumisesta
• luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat
perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
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Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Debytantit, tytöt, VO
SM-Noviisit, tytöt, LO ja VO

Maksu
35,00 euroa
65,00 euroa

Toinen kilpailujärjestäjä HSK laskuttaa osallistujia/seuroja ilmoittautumisten
perusteella. Laskut lähetetään kunkin seuran viralliseen
laskutusosoitteeseen. Tuomarikulut laskutetaan kilpailujen jälkeen. Mahdolliset
lääkärintodistuksella tehtävien peruutusten hyvitykset huomioidaan tuomarikululaskussa
tai palautetaan kilpailun jälkeen, mikäli seurasta ei ole muita osallistujia, jolloin
tuomarikululaskua ei lähetetä. Mahdolliset lääkärintodistukset tulee toimittaa viimeistään
30.10.2019 osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 20.10.2019 klo 20.00
mennessä osoitteeseen SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM. Lomakkeeseen myös täyttäjän
nimi ja päiväys.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
SMNOVDEB.LOHKO3@GMAIL.COM 20.10.2019 klo 20.00 mennessä.
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 ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä 11.10.2019 klo 20.00 mennessä liitteenä olevalla 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.

Kilpailuvahvistus
Toimitetaan viikolla 42 ja lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun
sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan myös kilpailun nettisivuilla.
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.
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Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Ruokailu
Ruokailu järjestetään jäähallilla arvioijille ja valmentajille.

Muuta huomioitavaa
Trio Areenan edustalla on maksuttomat parkkipaikat.
Kilpailun nettisivut ja some-kanavat
Avataan TTK:n sivuille: https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-njarjestamat-kilpailut-2019-20/yl-sm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/
Kilpailun Instakanava avataan HSK Instagramiin: hsk_helsingforsskridskoklubb
Kilpailun FB-tapahtumasivu avataan HSK:n FB:n tapahtumasivuille
Hotelli
Hotellitarjous löytyy kisasivuilta https://tikkurilantaitoluisteluklubi.sporttisaitti.com/kilpailut/ttk-njarjestamat-kilpailut-2019-20/yl-sm-noviisit-ja-debytantit-1-vali/

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, OTK, ROITA, TAIKA, TTK
STLL
Arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomake
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomake
Kilpailun arvioijat -luettelo

