
KILPAILUKUTSU

8.10.2022

SaTun syysluistelut 12.11.2022

Savonlinnan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023
lunastaneita luistelijoita SaTun syysluisteluihin,  yksinluistelun ISU-arviointi sarjojen seurakilpailuun
Savonlinnaan 12.11.2022.

Paikka Talvisalon jäähalli, Savontie 3, 57170 Savonlinna

Aika ja alustava aikataulu
Lauantai 12.11. klo 9:00-18:00

Noudatamme kilpailussa joustavaa aikataulua ja pidätämme oikeuden
aikataulumuutoksiin. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.
Palkintojen jako suoritetaan heti tulosten selvittyä.

Kilpailusarjat
Silmut B, tytöt, VO
Silmut A, tytöt, VO
Debytantit, tytöt, VO
SM-noviisit, tytöt, VO
Juniorit, tytöt, VO
Seniorit, tytöt, VO

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

Kentän koko 28 x 58 metriä

Arviointi Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) pe 14.10.2022 klo 9.00 alkaen ja ke
28.10.2022 klo 20.00 mennessä. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohtaan
seuraavat tiedot: Sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuranne
laskutustiedot ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.

Ilmoittautumisessa on mainittava:
● seura
● kilpailijoiden etu- ja sukunimi
● kilpailusarja, syntymäaika
● seuran edustaja kilpailupaikalla

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat
elementtitestit on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä
valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.

Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti

http://www.taikkari.fi


Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5. mukaisesti.
Peruminen tehtävä sekä Taikkarissa että sähköpostitse johanna.silvennoinen@gmail.com

Ilmoittautumismaksut
sarja maksu

Silmut B
Silmut A
Debytantit
SM-noviisit
Juniorit
Seniorit

40€
40€
45€
45€
45€
45€

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi) su
30.10.2022 klo 20.00 mennessä.

Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin  (www.taikkari.fi)
su 30.10.2022 klo 20.00 mennessä.

Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio musiikista
tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuvahvistus
Lähetetään viikolla 44 sekä julkaistaan Savonlinnan Taitoluistelijoiden nettisivuilla
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/

Arvonta Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Muuta huomioitavaa
Järjestämme ruokailun sekä valmentajille että arvioijille Talvisalon jäähallilla.

Kilpailun nettisivut
http://www.savonlinnantaitoluistelijat.fi/?page_id=2508

Kilpailunjohtaja
Johanna Silvennoinen, p. 0500679223
johanna.silvennoinen@gmail.com
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