
  	 	 KILPAILUVAHVISTUS 03.03.2023	 


	 SPRING CARNIVAL -SEURAKILPAILU

	 MINIEN JA B-SILMUJEN ALUEMESTARUUSKILPAILU JA HOPEAFINAALI


Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne. Kaikki muut mahtuivat kilpailuun, 
mutta A-Silmujen suuresta määrästä johtuen, heitä jouduttiin karsimaan. Osallistujalista on 
liitteenä.


KILPAILUPAIKKA:

	 Myyrmäen Jäähalli 1, Raappavuorentie 10, 01600 Vantaa


ALUSTAVA AIKATAULU, KILPAILUSARJAT JA ARVIOINTI


	 Aikataulu on alustava. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

	 Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua.


SÄÄNNÖT

	 Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.


ARVIOIJAT:

	 Arvioijat päivitetään kilpailun nettisivuille.


OSALLISTUJAT:

	 Osallistujat julkaistaan kilpailun nettisivuilla.


LAUANTAI 11.03.2023 Laajennettu tähtiarviointi SUNNUNTAI 12.03.2023 ISU-Arviointi

Klo 8:00 Tintit (suorituksen arviointi) Klo 9:00 B-Silmut, tytöt, hopeafinaali

Klo 9:55 Minit, tytöt, synt. 2013. Aluemestaruus Klo 10:45 B-Silmut, tytöt, Aluemestaruus

Klo 11:20 Minit, tytöt, hopeafinaali Klo 13:10 B-Silmut, pojat, Aluemestaruus ja 
seurakilpailu

Klo 13:35 Minit, pojat. Aluemestaruus ja 
seurakilpailu

Klo 13:10 A-Silmut, pojat, seurakilpailu

Klo 14:20 Minit, tytöt, synt. 2014 tai myöhemmin,

Aluemestaruus

Klo 14:10 SM-Juniorit, tytöt (VO)

Klo 16:15 B-Silmut, tytöt, seurakilpailu Klo 15:30 A-Silmut, tytöt

Klo 18:30 Tähtisilmut

Klo 19:10 Tähtidebytantit



PERUUTUKSET:

	 Mahdolliset peruutukset tulee ilmottaa sähköpostitse osoitteeseen 	 	 	 	
	 evt.yksinluistelu@gmail.com. Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista peruutuksista tulee 	 	
	 esittää lääkärintodistus 20.3.2023 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja 	
	 ei veloiteta.


ARVONTA:

	 ISU-arvioitavien sarjojejen luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan FSM-

	 tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) maanantaina 6.3.2023.

	 Tähti-arviointisarjojen luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan tiistaina 7.3.2023. Tähti- ja 	
	 ISU-arviointisarjojen luistelujärjestykset julkaistaan arvontojen jälkeen kilpailun nettisivuilla.

	 Jako verryttelyryhmiin tehdään keskiviikkona 8.3.2023 ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla.


TULOKSET:

	 Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla.


JÄÄHALLIIN SAAPUMINEN

	 Jäähallin edustalla on pysäköintitilaa (muista kiekko!) Sisäänkäynti 1-Jäähallin 	 	 	
	 reunimmaisista (oikealla) ovista. Aulassa on infopiste, jossa kilpalijioita pyydetään 	 	
	 ilmoittautumaan.


LÄMMITTELYTILAT

	 Jäähallin ala-aulassa on tila lämmittelyä varten.


PALKINTOJENJAKO

	 Pyrimme jakamaan kunkin sarjan palkinnot mahdollisimman pian tulosten vahvistuksen 		
	 jälkeen.


RUOKAILU

	 Arvioijille järjestetään ruokailu. Valmentajia ja talkooväkeä palvelee talkookahvio.  	 	
	 Vierailijoille on kahvio jäähallin 2. kerroksessa.


MUUTA

	 Kilpailuja saa tulla seuraamaan paikan päälle. Kulku katsomoon tapahtuu jäähallin 2. 	 	
	 kerroksesta.


KILPAILUN NETTISIVUT

	 https://www.evtluistelijat.fi/yksinluistelu/kilpailut-2022-2023/spring-carnival/


KILPAILUNJOHTAJA

	 Heidi Nikkanen ja Taina Vesto


	 evt.yksinluistelu@gmail.com


  Tervetuloa kilpailemaan Vantaan Myyrmäkeen! 
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