KILPAILUKUTSU
18.8.2020

A-silmut ja Noviisit sarjojen Aloituskilpailu 24.9.2020 Kisakallio
Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita
yksinluistelun A-silmuja ja noviiseja aloituskilpailuunsa Kisakallion urheiluopiston jäähalliin torstaina 24.9.2020.
Kilpailu on B-aloituskilpailu Uudenmaan alueen ja KooVee Taitoluistelun A-silmut ja Noviisit sarjojen luistelijoille.

Paikka

Kisakallion urheiluopiston jäähalli, Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja. Kartta

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika
24.9.2020 14.00-15.00
24.9.2020 15.00-20.00

Sarja
A-silmut tytöt
A-silmut pojat
Noviisit tytöt
Noviisit pojat

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Säännöt

sarja
A-silmut, tytöt
Noviisit, tytöt

VO kesto/kerroin
2.30 ± 0:10 /1.0
3.10 ± 0:10 / 1.3

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.
Aloituskilpailusarjoissa ei karsita luistelijoita.

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 3.9.2020 mennessä osoitteeseen
vtl.kutsukilpailut@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa ja
sarjaan vaadittavat elementtitestit on suoritettu.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
A-silmut
Noviisit

Maksu
40€
45€

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 14.9.2020 mennessä
osoitteeseen vtl.lomakkeet@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
vtl.musiikit@gmail.com 14.9.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_VO. Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta ja kilpailuvahvistus

Toimitamme kilpailuvahvistuksen 7.9.2020. Arvonta järjestetään Nummelan
Yrityskeskuksella 12.9.2020 klo 19.00. Arvonnan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla
viimeistään 14.9.2020.
Ruokailu

Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa päivällinen noutopöydästä. VTL
pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana.
Muuta huomioitavaa
Aloituskilpailuissa ei voi suorittaa elementtitestejä.
Kilpailuun osallistuvien A-silmujen tulee olla suorittanut ET2 hyväksytysti. Noviisit sarjan
luistelijoilta ei edellytetä testisuorituksia, jotta voisivat osallistua kilpailuun.
Kilpailun nettisivut
A-silmujen ja Noviisien aloituskilpailun nettisivut

Kilpailun johtaja Satu Parikka
040-8443315
vtl.kutsukilpailut@gmail.com

Petra Tenkanen-Rautakoski
0500-740769
vtl.kutsukilpailut@gmail.comn

Jakelu

HyTL, IceTeam Raseborg, JTL, KeLS, KooVee, LT, MJT, NTL, TL, VTL, Tuomarit

Liitteet

Ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomake

