KILPAILUKUTSU
10.9.2021

UPLAKERS SYNCHRO 2021 MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 31.10.2021
Uplakers Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita
muodostelmaluistelun joukkueita Uplakers Synchro 2021 muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.
Paikka

Kangasalan jäähalli
Finnentie 38
36200 Kangasala
Google Maps

Alustava aikataulu
Sunnuntaina 31.10.2021 alkaen klo 10 ja päättyen viimeistään klo 14. Kilpailussa ei
järjestetä harjoituksia.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
Tulokkaat
Kansalliset noviisit
Kansalliset juniorit

VO kesto
2min 30sek +-10sek
3min +-10sek
3min +-10sek

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko

27 x 57 metriä

Arviointi

Kaikissa sarjoissa on käytössä MuPi-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarin kautta. Ilmoittautuminen alkaa 1.10.2021 klo
9:00 ja päättyy 10.10.2021 klo 20:00, jälki-ilmoittautumisaika 11.-15.10.2021.
Hallikapasiteetista johtuen joudumme rajoittamaan joukkueiden kokonaismäärän
kahteenkymmeneen (20), kuitenkin niin että tulokkaita otetaan max. kolme (3)
joukkuetta, sillä heidän kilpailunsa käydään ns. hyvän mielen kilpailuna, jolloin kaikki
joukkueet palkitaan mitalilla. Joukkueet otetaan mukaan kilpailuun
ilmoittautumisjärjestyksessä sarjoittain.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat
voimassa.
Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse 17.10.2021. Pyydämme lähettämään
ilmoittautumisenne jälkeen tiedot kenelle kilpailuvahvistus lähetetään. Lähettäkää

tiedot sähköpostitse osoitteeseen muodostelma@uplakers.fi. Otsikoikaa sähköposti
YHTEYSHENKILÖ/SEURA/JOUKKUE.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mahdolliset
peruuttamiset tulee tehdä Taikkarissa ja myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
muodostelma@uplakers.fi .

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Tulokkaat
Kansalliset noviisit
Kansalliset juniorit

Maksu
100€
100€
100€

Maksuohjeet ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Arvioijien kulut laskutetaan
osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Kisojen peruuntuminen järjestäjistä riippumattomista syistä
Jos kisat joudutaan perumaan koronaviruksesta johtuen, siitä ilmoitetaan osallistujille
viimeistään 24.10.2021 klo 20 mennessä.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Suunnitellun ohjelmalomakkeen saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä.
Tulostamme ne sunnuntaina 24.10.2021 klo 20, joten niiden tulee olla lopullisessa
kunnossa silloin.
Musiikki

Musiikin saamme Taikkarista ilmoittautumisenne yhteydessä. Musiikkitiedostot
siirretään soittolistallemme sunnuntaina 24.10.2021 klo 20, joten niiden tulee olla
lopullisessa muodossa silloin.
Muistakaa lisätä musiikkitiedostonne Taikkariin kilpailuyksikön yhteyteen sekä
myös täyttää musiikkien esittäjä- ja muut tiedot kilpailuyksikköönne kisojemme
mahdollista livestriimausta varten.
Musiikista on myös oltava mukana kaksi (2) varakopiota CD-levyllä (ei RW).
Levyjen tulee olla hyvässä kunnossa ja niihin tulee olla selkeästi merkittynä sarja,
joukkueen nimi ja musiikin kesto.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa.

Ruokailu

Joukkueille ja valmentajille ei ole järjestettyä ruokailua. Arvioijille on varattu ruokailu
tuomareiden taukotiloihin.

Käsiohjelma
Käsiohjelmatiedot julkaistaan sähköisenä versiona. Tiedot toimitetaan
kilpailuvahvistuksessa annettavaan päivämäärään mennessä sähköpostiosoitteeseen
muodostelma@uplakers.fi. Otsikoi sähköposti UPLAKERS SYNCHRO
KÄSIOHJELMATIEDOT.

Pääsyliput

10 euroa aikuiset, 5 euroa lapset, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Katsomossa on
numeroimattomat paikat.
Kisa-ajankohtana vallitseva koronaepidemiatilanne huomioiden voimme joutua
rajoittamaan yleisön määrää.

Pääsylippuja myydään Kangasalan jäähallilla kilpailupäivänä klo 9 alkaen.
Maksuvälineenä käy käteinen ja pankkikortti.
Kilpailun nettisivut
Uplakers Synchro muodostelman kutsukilpailu 31.10.2021 | UPLAKERS Ry
(sporttisaitti.com)
Kilpailun johtaja Marika Vuorinen
Yhteystiedot (muodostelma@uplakers.fi, puh. 040 738 5019)
Kilpailun sihteeri Jaana Virtanen
Yhteystiedot (muodostelma@uplakers.fi, puh. 0503904374)
Kilpailun sähköpostiosoite
muodostelma@uplakers.fi

Lämpimästi tervetuloa Kangasalle!
Uplakers Taitoluistelu

Jakelu

kutsutut seurat, STLL, arvioijat

