KILPAILUKUTSU 5.10.2021

YL Seniorit, juniorit ja noviisit 1. Lohkokilpailu (Lohko 3), 6.-7.11.2021
Koovee ry taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita
yksinluistelun Seniorit, Juniorit ja Noviisit sarjojen luistelijoita ensimmäiseen lohkokilpailuun (lohko 3).
Paikka

Hakametsän harjoitushalli
Keltinkatu 2
33530Tampere

Aika ja alustava aikataulu/kilpailujärjestys
Päivä ja kellonaika
la 6.11.2021 klo 9:30 – 12:30
la 6.11.2021 klo 13:00 – 17:00
la 6.11.2021 klo 17:30 – 18:30
su 7.11.20201 klo 9:00 – 12:00
su 7.11.2021 klo 12:30 – 17:30
su 7.11.2021 klo 17:45 – 18:45

Sarja
Noviisit, ryhmä 1
Juniorit LO
Seniorit LO
Noviisit, ryhmä 2
Juniorit VO
Seniorit VO

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin. Jako noviisit – sarjasssa ikäperusteinen.
Kilpailusarjat

sarja
Noviisit, tytöt ja pojat
Juniorit, tytöt ja pojat
Seniorit, naiset ja miehet

LO/RT kesto/kerroin
2:40 +/- 0:10 / 0.8
2:40 +/- 0:10 / 0.8

VO/VT kesto/kerroin
3:00 +/- 0:10 / 1.3
3:30 +/- 0:10 / 1.6
3:30 +/- 0:10 / 1.6

Sarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät kaikki kilpailun
osallistujat. Vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä
järjestyksessä
Säännöt

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

Kentän koko

59,5 x 29,5 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa ( www.taikkari.fi ) ke 6.10.2021 klo 9.00 alkaen ja
pe 22.10.2021 klo 20.00 mennessä. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja kohtaan seuraavat tiedot:
Sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuranne laskutustiedot
ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan
vaadittavat elementtitestit ovat suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun
nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 27.10 klo 20.00 mennessä ja
tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.
Osallistumisen peruuttaminen Taikkarissa ilmoittautumisen määräaikaan mennessä ja sen
jälkeen sekä Taikkarissa että sähköpostitse.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Noviisit
Juniorit
Seniorit

Maksu
45€
60€
60€

Ilmoittautumismaksuista lähetämme laskun seuroille ilmoittautumisajan päätyttyä.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Taikkariin (www.taikkari.fi ) lisätietoja -kohtaan
seuranne laskutustiedot.
Suunniteltu ohjelma -lomake

Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin ( www.taikkari.fi ) su
31.10.2021 klo 12 mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin
(www.taikkari.fi ) su 31.10.2021 klo 12 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.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella. Hoika-järjestelmässä
luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon.

Kilpailuvahvistus
Lähetetään viikolla 43 sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla.
Arvonta

Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan vahvistuksessa

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille

Pääsyliput

Kilpailuun on vapaa pääsy

Kilpailun nettisivut
YL SENIORIT, JUNIORIT JA NOVIISIT LOHKOKILPAILU 6.-7.11.2021 – KOOVEE TAITOLUISTELU

Kilpailun johtaja Karoliina Kairtamo
kilpailut.koovee@gmail.com

040 825 6822

Jakelu

HTL, JES, KK, Koovee, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, SeiTL, TapTL, TRT, UJK, UpTL, Varala,
VG-62, VLK, VSTL, STLL, arvioijat

Liitteet

YL testi-ilmoittautumislomake

