KILPAILUVAHVISTUS
15.10.2020

DEBYTANTTIEN JA SM-NOVIISIEN 2 LOHKON 1. VALINTAKILPAILU
Kotkan Taitoluistelu ry. kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun Debytanttien ja
SM- noviisien ensimmäiseen valintakilpailuun, Lohko 2
Paikka
KSOY Areena ( Kotkan jäähalli ), Tapiontie 4, 48600 Kotka
https://www.google.com/maps/place/KSOY+Areena/@60.5161867,26.9551349,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:
0x7823e10717d5d3b2!2sKSOY+Areena!8m2!3d60.5161867!4d26.9551349!3m4!1s0x0:0x7823e10717d5d3b2!8
m2!3d60.5161867!4d26.9551349

Aikataulu ja kilpailusarjat
la 24.10.2020 klo 10.30 – 14.10

Debytantit, tytöt

la 24.10.2020 klo 15.00 – 18.10

SM-Noviisit, tytöt

su 25.10.2020 klo 10.00 – 13.40

SM-Noviisit, tytöt

.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

Kentän koko

27 x 58 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Debytantit
SM-Noviisit

Maksu
35 €
65 €

Mikäli ilmoittautumismaksu ei ole vielä maksettu, pyydetään se maksamaan viipymättä KoTa:n
tilille FI 93 5506 0020 1181 37
Merkitkää maksu DEB/SM-NOV VK/SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.)
Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viipymättä osoitteeseen kilpailut.kota@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja
päiväys.
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan viipymättä ohjelmamusiikit
sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen kilpailumusiikit.kota@gmail.com
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA/PARI_SEURA_LO/VO.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit

Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022.

Testitasoille ilmoitettujen luistelijoiden suoritukset viedään Hoika-järjestelmään kilpailun
jälkeen.
Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka

Pvm/Aika

STLL:n toimisto,
Valimotie 10

21.10.2020
klo 14.30

Ennen arvontaa poisjäännit on ilmoitettava keskiviikkoon 21.10.2020 klo 14.30 mennessä ja
arvonnan jälkeen viimeistään perjantaina 23.10.2020 klo 10.30 mennessä. Verryttelyryhmät
vahvistetaan perjantaina klo 13 mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa muuttaa.
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma,
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Tulossivut
http://www.figureskatingresults.fi/results/2021/YLSMND3L1lk/index.htm
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 9.30. Sisäänkäynti luistelijoille on Kilpahallin vasemmalta sivulta
ovesta parkkipaikoilta saavuttaessa. (Ei pääovista) Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan
kilpailutoimistossa, joka sijaitsee luistelijoiden sisääntuloaulassa. Kilpailuohjelmien musiikkeja
ei kerätä vaan ne pyydetään pitämään valmentajalla.
Lisätietoja ohjeesta korona-aikana kilpailemisesta osallistujille.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintipaikalla. Pysäköinti on maksuton.

Lämmittelytilat

Suosittelemme lämmittelemään ulkona sään salliessa. Huonolla säällä kilpailijoille on varattu
verryttelytila KSOY Areenan sisätiloissa.

Palkintojenjako

Palkintojenjakoa ei järjestetä, kukin osallistuja huomioidaan suorituksen jälkeen. Kilpasarjan
kolme parasta palkitaan. Palkintopokaalit voi noutaa kahvilasta tai postitetaan asianomaisille
kilpailutulosten vahvistuksen jälkeen.
Lisätietoja ohjeesta korona-aikana kilpailemisesta osallistujille.

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille

Pääsyliput

Kilpailu on katsojille maksuton

Muuta huomioitavaa
Liitteenä ohje korona-aikana osallistujille.
Kilpailun nettisivut
https://www.kotkantaitoluistelu.fi/kilpailut-ja-testit/kota-jarjestajana/2020-2021/debytanttien-jasm-noviisien-2-l/
Kilpailun johtaja Oxana Vuorinen
puheenjohtaja.kota@gmail.com
p. 040-8656629
Jakelu

Kutsutut seurat: EVT, HATAL, HEITA, HL, IITA, JTL, JOKA, JYTLS, KATA, KEUPA, KJ,
KOTA, KTL, KULS, KUTA, LIETA, LOTTA, LRL, LRTL, LTL, MJT, ML, PTL, RTL, RU,
SATU, TL, VARTA, STLL, arvioijat ja Mika Stenman

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Ohje korona-aikana osallistujille

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

