KILPAILUKUTSU
13.10.2018

ISU-KUTSUKILPAILU JA KAAKKOISEN ALUEEN YKSINLUISTELUN
A-SILMUJEN 1. ALUEKILPAILU

Haminan Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019
lunastaneita yksinluistelun luistelijoita ISU-sarjojen kutsukilpailuun ja Kaakkoisen alueen yksinluistelun
A-Silmujen 1. aluekilpailuun.
Paikka

Haminan jäähalli, Kiekkokuja 1, 49410 POITSILA

Aika

17.11.2018 klo 8-20

Kilpailusarjat

B-silmut
A-silmut (Kaakkoisen aluekilpailu)
Debytantit
Noviisit
Aluenoviisit
Juniorit (VO)
Aluejuniorit
SM-Noviisit (VO)
Sarjoja on mahdollista jakaa ikäluokittain osallistujamäärän mukaan. Varaamme
oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Leena Kurri (YT), Rosa Kivilaakso, Anette Henttinen, Ida Huttunen (TS) ja Jenna
Hellgren (TC ja RO).

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään perjantaina 2.11.2018 klo
20.00 mennessä osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net liitteenä olevalla
lomakkeella. Mahdollisen karsinnan varalta luistelijat pyydetään ilmoittamaan
karsintajärjestyksessä.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla

•
•

sähköpostiosoite vahvistusta varten
sähköpostiosoite arvioijien ja ilmoittautumismaksujen laskutusta varten.

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan
vaadittavat perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Maksu
Silmut, aluesarjat
40€
Juniorit, debytantit, noviisit, SM- 45€
noviisit
Ilmoittautumismaksu
jälkikäteen.

ja

arvioijien

kulut

laskutetaan

osallistuneilta

seuroilta

Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään perjantaina
2.11.2018 klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net .
Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
kilpailuvastaava@hatal.net perjantaina 2.11.2018 klo 20.00 mennessä. Tiedostot
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA. Musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio CD -levyllä (ei RW).

Arvonta

Luistelujärjestys arvotaan Haminan jäähallissa tiistaina 6.11.2018 klo 16.30 ja se on
nähtävillä viimeistään lauantaina 10.11.2018 järjestävän seuran kotisivuilla
https://hatal.sporttisaitti.com.

Kilpailujohtaja Elena Kokk
sähköpostiosoite puheenjohtaja@hatal.net
puhelinnumero 0443365874
Kilpailupäivänä johtajana toimii Riitta Tyni.
Jakelu

Kaakkoisen ja Itäisen alueiden seurat, HyTL, KeLS, TL, VTL
Tuomarit ja tekniset

Liitteet

Ilmoittautumislomake
Tervetuloa Haminaan!

Kilpailujohtaja

Kilpailusihteeri

Elena Kokk
puheenjohtaja@hatal.net

Maria Kuparinen
kilpailuvastaava@hatal.net

