KILPAILUKUTSU 28.7.2020

TIKKURILA TROPHY 25.–27.9.2020
Tikkurilan Taitoluisteluklubi kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita
luistelijoita
● ISU-sarjojen lohkon neljä kauden 2020 - 2021 aloituskilpailuun
● täh sarjojen kutsukilpailuun Helsingin-, Kaakon ja Uudenmaan alueelle
Paikka Trio Areena ja harjoitusjäähalli (Län nen Valkoisenlähteen e 52-54, 01300 Vantaa)
Kilpailusarjat
ISU-arvioin

SM-juniorit (VO), SM-noviisit (LO, VO), Seniorit (LO, VO), Juniorit
(LO, VO), Noviisit (VO), Debytan t (VO), A-silmut (VO)

Laajenne u täh arvioin

B-silmut (VO), Minit (VO), Tin t Helsingin alueelta (VO)

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021. Sarjakohtaiset verry elyajat
STLL:n sääntökirjan mukaan.
Alustava aikataulu
Kilpailu järjestetään 25.-27.9.2020. Aikataulua tarkennetaan ja alustava sarjakohtainen aikataulu
ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa osallistujien määrän selvi yä.
Kilpailupäivänä noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan
ajoissa paikalle. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin.
Ilmoi autuminen
Ilmoi autuminen on tehtävä viimeistään sunnuntaihin 16.8. klo 18 mennessä
ilmoi autumislomakkeella. Lomakkeen osoite h ps://my.surveypal.com/TT_2020
Mahdollista kutsukilpailun karsintaa varten pyydämme ilmoi amaan luistelijat sarjoi ain
toivotussa karsintajärjestyksessä.
Ilmoita ehan myös mihin osoi eeseen halua e kilpailuvahvistuksen sekä mihin osoi eeseen
halua e ilmoi autumis- ja tuomarilaskun lähete ävän.

Ilmoi ava seura vastaa, e ä ilmoitetuilla luistelijoilla on kilpailupassi voimassa.
Ilmoi autumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy, e ä luistelijan nimi ja kilpailutulokset julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja Tikkurilan Taitoluisteluklubin ko sivulla.
Ilmoi autumismaksu
SM-Noviisit
SM-Juniorit
Noviisit, Debytan t
A-silmut
Seniorit, Juniorit
B-silmut, Minit
Tin t

60 €
45 €
45 €
40 €
60 €
25 €
15 €

Laskutamme ilmoi autumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä.
Suunniteltu ohjelma - lomake
Pyydämme toimi amaan kaikkien kilpailuun ilmoite ujen ISU-sarjojen luistelijoiden suunniteltu
ohjelma -lomakkeet ilmoi autumisen yhteydessä tai viimeistään 6.9.2020 mennessä
osoi eeseen kkurilatrophy@gmail.com.
Musiikki

Pyydämme toimi amaan kaikkien kilpailuun ilmoite ujen luistelijoiden musiikit edostoina
mp3-muodossa, ilmoi autumisen yhteydessä tai viimeistään 6.9.2020 sähköpos tse
osoi eeseen kkurilatrophy@gmail.com. Nimetkää edostot muodossa
Sukunimi_Etunimi_sarja_VO_seuran nimi.
Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt, mu a niitä on tarkoitus käy ää vain jos edostojen
soi amisessa ilmenee teknisiä ongelmia.

Kilpailuvahvistus ja arvonta
Kilpailuvahvistus toimitetaan 30.8.2020 mennessä. Järjestävä seura arpoo luistelujärjestyksen
16.9.2020 mennessä.
Jako verry elyryhmiin tapahtuu 23.9.2020. Luistelujärjestys ja verry elyryhmät päivitetään
kilpailun ne sivuille. Niitä ei lähetetä sähköpos tse seuroille.
Peruutukset Arvonnan (23.9.2020) jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esi ää lääkärintodistus, jo ei
ilmoi autumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. Lääkärintodistukset tulee toimi aa 29.9.2020
mennessä.
Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla
vaikutusta kisajärjestelyihin.

Majoitustarjous
Original Sokos Hotel Vantaa

126 EUR/1hh standard
146 EUR/2hh standard
166 EUR/2hh standard lisävuoteella
Huonehintaan sisältyy hotelliaamiainen ja hotelliasukkaiden saunavuoro
Varaukset: puhelimitse 020 1234 600, varaustunnus BTTK20 (2hh lisävuoteella varaus tehtävä
puhelimitse) tai www.sokoshotels.ﬁ, varauskoodi XBTTK20
Hotelli Tikkurila
hotelli@hotelli kkurila.ﬁ
puh 045 825 2928
1hh
2hh
3hh
4hh
5hh
6hh
7hh
8hh

69,00 EUR/henkilö/ yö
44,50 EUR/ henkilö/ yö
38,00 EUR henkilö/ yö
34,00 EUR/ henkilö/ yö
30,00 EUR/ henkilö/ yö
27,00 EUR/ henkilö/ yö
24,00 EUR/ henkilö/ yö
22,00 EUR/ henkilö/ yö

Aamiainen, vapaa paikoitus ja Wiﬁ sisältyvät hintoihin. Osa sängyistä on seinältä käänne äviä
”laiva-sänkyjä”. Sisäänkirjoi autuminen alkaa klo 16.00 tai sopimuksen mukaan.
Kilpailun johtaja
Milja Rau ainen, puh. 041 4729229, kkurilatrophy@gmail.com
Kilpailun ko sivu: h ps://www. kkurilantaitoluisteluklubi.ﬁ/uu set/37639/ kkurila-trophy-2020

Tervetuloa Tikkurilaan!

Jakelu Aloituskilpailu ja kutsukilpailu: EsJt, HL, ETK, TTK, HaTal, KKJT, KoTa, KTL, LRL, LrTl, LoTTa, ML, PTL
Kutsukilpailu: HyTL, Ice Team, JTL, KeLs, KeMu, KTK, LT, MJT, NTL, TL, VTL, EVT, HTA, HTK, KaTa, MTK

