KILPAILUVAHVISTUS 8.2.2022

YL Seniorit ja Juniorit SB-kilpailu, Tampere 19.-20.2.2022
Koovee ry ja STLL kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun Seniorit ja Juniorit
SB-kilpailuun Tampereella.
Paikka

Hakametsän harjoitushalli,

Keltinkatu 2 33530 Tampere

Aika ja aikataulu
Päivä ja kellonaika
la 19.2.2022 klo 10:30
la 19.2.2022 klo 16:00
la 19.2.2022 klo 17:00
su 20.2.20202 klo 9:30
su 20.2.20202 klo 14:08
su 20.2.20202 klo 14:45

Sarja
Juniorit, tytöt LO
Juniorit, pojat LO
Seniorit, naiset LO
Juniorit, tytöt VO
Juniorit, pojat VO
Seniorit, naiset, VO

Junioreiden ja Senioreiden vapaaohjelmakilpailu luistellaan lyhytohjelman tulosten
käänteisessä järjestyksessä ja Vapaaohjelman luistelee lyhytohjelman 30 parasta luistelijaa
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

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

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista löytyy tulossivulta Seniorit ja Juniorit SB-kilpailu (tsalonen.net)
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Juniorit
Seniorit

Maksu
65e
65e

Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on haettu Taikkarista 7.2.2022 ( www.taikkari.fi )
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on haettu Taikkarista 8.2.2022
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä ja mp3 tiedostona
esimerkiksi puhelimella. Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla,
niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä.

.
Elementtitestit

Mikäli ette ole toimittaneet:
Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan testiilmoittautumislomakkeella sähköpostiin kilpailusihteeri.koovee@gmail.com
Lisäksi on lähetettävä Hoikan excel-raportit testitasoittain pe 11.2.2022 klo 20 mennessä
samaan sähköpostiin. Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen
testitasoon.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka

Pvm/Aika

Teams, linkki toimitetaan
sähköpostitse

su 13.2.2022 klo 20

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen, viimeistään maanantaina 14.2.2022 kilpailun
nettisivuilla sekä tulossivuilla, jonka linkki löytyy kisasivuilta. Jako verryttelyryhmiin tehdään
perjantaina 18.2.2022 klo 12, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.

Kisasivut

YL SENIORIT JA JUNIORIT SB-KILPAILU 19.-20.2.2021 – KOOVEE TAITOLUISTELU

Live Stream

Kilpailu Striimataan ja kilpailu on näin seurattavissa kilpailusivuilta löytyvän linkin takaa.

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 9:15 ja sunnuntaina 8:15. Sisäänkäynti on (kartta
liitteenä Sisäänkäynti on Haka2 harjoitushallin leikkikentän päädyssä sivuovella. Luistelijat
akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailun vastaanotossa.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat: Haka2-hallin yläkerran liikuntasali ja käytävät. Sään salliessa voi
lämmitellä myös ulkona

Palkintojenjako

Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan Haka 2 jäähallin aulassa, katsomon vieressä.

Ruokailu

Kilpailijoille ei ole tarjolla järjestettyä ruokailua. Jäähallilla on kioski. Valmentajille ja tuomareille
on järjestetty tarjoilua.

Muuta huomioitavaa
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun
järjestämiseen. Tällä hetkellä näyttää siltä että voimme ottaa halliin yleisöä. Tulettehan paikalle
terveenä ja toivomme yleisöltä maskin käyttöä ja hyvää käsihygieniaa. Markitsemme myös
katsomoon käytössä olevat istumapaikat.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset
jne) ja järjestävän seuran www‐sivulla

Ystävällisin terveisin,
Karoliina Kairtamo

Jukka Koskio

kilpailusihteeri.koovee@gmail.com

jukka@koskio.fi

p. 040 825 6822
Kilpailusihteeri

p. 0400 239 299
Kilpailun johtaja

Jakelu

ETK, EVT, JTL, JYTLS, KELS, KK, KKJT, KOOVEE, KTL, NTL, OLK, PORITA, RAUTL, ROITA, RTL,
SEITL, TAPTL, TRT, TTK, UPTL, VARALA, VG-62, VLK, VTL, STLL

Liitteet

Arvioijat

TERVETULOA KILPAILEMAAN TAMPEREELLE!

