Espoon Taitoluisteluklubi

KILPAILUKUTSU 19.9.2019

SM-noviisien ja debytanttien I-lohkon 1. lohkokilpailu 19.-20.10.2019
Espoon taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita
yksinluistelun SM-noviisit ja debytantit I-lohkon 1. lohkokilpailuun.
Paikka

Espoonlahden Forum, Espoonlahdentie 2-4, 02360 Espoo.

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika

Sarja

19.10.2019 14:00 – 20:30

SM-noviisit LO, tytöt
SM-noviisit LO, pojat

20.10.2019 8:30 – 14:00

Debytantit VO, tytöt
Debytantit VO, pojat
SM-noviisit VO, pojat
SM-noviisit VO, tytöt

20.10.2019 14:00 – 20:00

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

sarja
SM-Noviisit, tytöt
SM-Noviisit, pojat
Debytantit, tytöt
Debytantit, pojat

LO kesto/kerroin
2:20±0:10/0.7
2:20±0:10/0.8

VO kesto/kerroin
3:00±0:10/1.4
3:00±0:10/1.6
3:00±0:10/1.3
3:00±0:10/1.3

Säännöt

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

Kentän koko

60 x 30 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat kutsun liitteenä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 3.10.2019 klo 20:00 mennessä
osoitteeseen etk.ylkilpailut@etkespoo.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 ja voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen
sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen
sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Mahdolliset lääkärintodistukset tulee
toimittaa osoitteeseen etk.ylkilpailut@etkespoo.com viimeistään 23.10.2019.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-Noviisit
Debytantit

Maksu
65€
35€

Ilmoittautumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä ETK:n tilille
FI44 1112 3000 3121 62.
Merkitkää maksu DebSM-nov1lk/SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma-lomakkeet on toimitettava viimeistään
3.10.2019 klo 20:00 mennessä osoitteeseen etk.ylkilpailut@etkespoo.com.
Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
etk.ylkilpailut@etkespoo.com 3.10.2019 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA/_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan seuroittain
kootusti.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW).
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä 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.

Arvonta
Paikka
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

ETK Toimisto

Aika
11.10.2019

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Jäähän tutustuminen
Halukkaille luistelijoille pyrimme järjestämään jäähän tutustumisen lauantaina 19.10. alkaen klo
7:30 ja sunnuntaina 20.10. ennen kilpailun alkua. 20 min jäähän tutustumisen hinta on 10
euroa/luistelija. Pyydämme ilmoittamaan halukkuudesta jäähän tutustumiseen seuroittain
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailun nettisivut

https://etkespoo.sporttisaitti.com/tapahtumat2/yksinluistelun-sm-noviisien-ja-d2/
Kilpailun johtaja Matti Tynjä, puh 045 132 1735
Jakelu

ETK, EVT, HL, HTK, HyTL, IceTeam, JTL, KeLS, KTK, LT, MJT, MTK, NTL, TL,
VTL
YL Pojat: KaTa, KK, LrTL, ML, PoriTa, STR, TapTL, SeiTL, VG-62,
Liitteet

Ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma -lomake
Kilpailussa tarkistettavat elementit -lomake
Kilpailun tuomaristo

