KILPAILUKUTSU

5.2.2016

Yksinluistelun kansallisten senioreiden ja junioreiden loppukilpailu sekä
kansallisten junioreiden hopeafinaali 5. – 6.3.2016
Järvenpään taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen loppukilpailupaikan lunastaneet
seniori- ja juniorisarjoissa luistelevat yksinluistelijat sarjojensa loppukilpailuun ja
hopeafinaaliin 5. - 6.3.2016.

Aika

5. – 6.3.2016

Paikka

Järvenpään jäähalli (1 areena), Seutulantie 14, 04400 Järvenpää

Kilpailusarjat
Loppukilpailut
Kansalliset juniorit, tytöt, (24 luistelijaa), LO ja VO
Kansalliset juniorit, pojat, (2 luistelijaa), LO ja VO
Kansalliset seniorit, naiset (12 luistelijaa), LO ja VO
Hopeafinaali
Kansalliset juniorit, tytöt (18 luistelijaa), VO
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2015-2016.
Ilmoittautuminen
Kirjalliset ilmoittautumiset ja ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet pyydetään
toimittamaan sähköpostitse viimeistään 14.2.2016 klo 23.00 mennessä osoitteeseen
jtl.kilpailut(at)gmail.com
Ilmoittautumisessa on oltava kilpailijoiden etu- ja sukunimet sekä syntymäajat ja
sportti-ID. Ilmoittautumisessa on oltava myös seuran vakuutus siitä, että luistelijoilla
on kilpailusarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit suoritettuina sekä seuran
vakuutus luistelijoiden kilpailuluvan voimassaolosta. Lisäksi sitova ilmoitus
harjoituksiin (jäähän tutustuminen) osallistumisesta.
Elementtien suorittamisesta kilpailussa ja mitä elementtejä urheilija suorittaa, on
ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Pyydämme seuroja ilmoittamaan seuran virallisen edustajan yhteystiedot, sekä
sähköpostiosoitteen, johon haluatte saada kilpailuvahvistuksen ja johon voimme
lähettää tuomarikululaskun kilpailun jälkeen.

Junioreiden hopeafinaalin varapaikat
Mikäli hopeafinaalipaikan saanutta luistelijaa ei ilmoiteta kilpailuun
ilmoittautumisaikaan mennessä, kilpailuun pääsee järjestyksessä varapaikoilta aina
eniten pisteitä saanut luistelija. Pyydämme ilmoittamaan kilpailusta pois jäännistä
mahdollisimman pian.
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Jäähän tutustuminen
Tarjoamme mahdollisuuden osallistua harjoituksiin, jotka ovat luonteeltaan jäähän
tutustuminen. Jäähän tutustumisessa ei soiteta kilpailumusiikkeja. Harjoituksiin
osallistuminen maksaa 10€/luistelija ja niihin tulee ilmoittautua sitovasti
ilmoittautumisen yhteydessä. Jäähän tutustuminen järjestetään vain niihin
ilmoittautuneille luistelijoille.

Alustava aikataulu
Lauantai 5.3.2016
Noin 7.00 – 8.45 jäähän tutustuminen
Loppukilpailut, LO
9.00 – 10.20 Seniorit, naiset
10.20 – 10.40 Juniorit, pojat
11.00 – 13,50 Juniorit, tytöt
Hopeafinaali, Vo
14.15 - 17.00 Juniorit, tytöt
Sunnuntai 6.3.2014
Noin 7.30 – 9.30 jäähän tutustuminen
Loppukilpailut, VO
9.40 – 10.00 Juniorit pojat
10.00 – 11.40 Seniorit naiset
11.40 – 13.15 Tauko (yleisöluistelu)
13.15 – 17.00 Juniorit tytöt
Noudatamme kilpailuissa joustavaa aikataulua. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulun muuttamiseen.
Ilmoittautumismaksut
Loppukilpailu(seniori ja juniori ) 60 €/luistelija
Hopeafinaali (juniori) 30 €/luistelija.
Ilmoittautumismaksu ja jäähän tutustuminen laskutetaan tuomarikulujen yhteydessä.
Musiikkilaite
CD-soitin (ei CD-RW eikä DVD levyjä)
Arvonta
Lyhytohjelman luistelujärjestys arvontaan 2.3.2016 klo 18 JTL:n toimistolla
satunnaisarvontatoimintoa käyttäen.
Lyhytohjelman luistelujärjestykset julkaistaan yhtenäisenä listauksena samana iltana
kilpailun internet-sivuilla www.jtl.sporttisaitti.com ja ryhmäjaot vahvistetaan pe
4.3.2016 klo 14.00 mennessä kilpailun internet-sivuilla www.jtl.sporttisaitti.com.
Mahdolliset poisjäännit arvonnan jälkeen on kirjallisesti ilmoitettava järjestäjälle
4.3.2016 klo 10.30 mennessä osoitteeseen jtl.kilpailut(at)gmail.com.
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Sunnuntain yksinluistelun vapaaohjelma luistellaan lyhytohjelman tulosten
käänteisessä järjestyksessä.
Sunnuntain luistelujärjestys julkaistaan kilpailun tulossivuilla lauantai-iltana 5.3.2016.
Ohjelmalomakkeet
Tarkistettu ja voimassa oleva suunniteltu ohjelma –lomakkeet on palautettava
14.2.2016 mennessä osoitteeseen jtl.kilpailut(at)gmail.com
Tuomarit
STLL nimeää kilpailun tuomaristot ja tekniset henkilöt. Tuomaristo ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa.

Ruokailu
Järvenpään jäähallin Haukka-kahviosta on saatavana pientä purtavaa (mm. Panineja,
hedelmiä, pikapuuroa)
Majoittuminen
Katso linkit majoitusvaihtoehdoista JTL:n verkkosivulta www.jtl.sporttisaitti.com.
Järjestäjä ei vastaa majoituksista eikä kuljetuksista.
Kilpailun johtaja
Kaija Niskanen, p. 040 1980 888, jtl.kilpailut(at)gmail.com
Kilpailusihteeri
Kirsi Wellström, jtl.kilpailut(at)gmail.com
Jakelu

Diskos, ETK, EVT,HeiTa, HSK, HTL, JoKa, JTL, JäTL, KaTa, KeLS, KOOVEE,
KouJT, KuLS, KuTa, LRL, LTL, ML, OLK, PoriTa, PTL, RauTL, SeiTL, STR, TL,
TRT, TTK, VLK, VTL, STLL, tuomarit ja tekniset

TERVETULOA JÄRVENPÄÄHÄN !
Järvenpään Taitoluistelijat ry
Liitteet
Ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelmalomake
Elementtitesti-lomake
Kans. Junioreiden ja senioreiden loppukilpailupaikat

