YL debytanttien ja noviisien lohkon III 1.
valintakilpailut 12.11.2016 Tampereella
Kooveen taitoluistelijat vahvistavat osallistumisenne lauantaina
12.11.2016 pidettäviin debytanttien ja noviisien lohkon III 1.
valintakilpailuihin.
Paikka:

Tampereen harjoitusjäähalli
(Hakametsä 2)
Keltinkatu 2
33530 Tampere

Aika:

Lauantaina 12.11.2016 klo 10.00 – 18.25

Kilpailusarjat:

Debytantit, tytöt, VO
Noviisit, tytöt, VO

Kilpailun nettisivut:
http://taitoluistelu.koovee.fi/pages/kilpailut/kooveenjaerjestaemaet-kilpailut/yl-debytanttien-ja-noviisien-lohkon-iii-1.-valintakilpailut.php
Kilpailusäännöt:

Kilpailuissa noudatamme ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle
2016 – 2017.

Kilpailusäännöt:

Kilpailuissa noudatamme ISU:n, STLL:n ja Hämeen alueen
sääntöjä kaudelle 2016 – 2017.

Kentän koko:

59,5 m x 29,5 m

Musiikkilaite:

Ensisijaisesti toistamme kilpailumusiikit tietokoneelta.
Varajärjestelmänä käytössämme on CD-soitin, jossa
varmimmin toimii levytyyppi CD-R.

Harjoitukset:

Emme pysty tarjoamaan harjoituksia.

Luistelujärjestykset:

Luistelujärjestykset sekä tuomarijärjestykset arvotaan
maanantaina 7.11.2016 klo 18.00 Hakametsän 2-jäähallissa.
Luistelujärjestysten arvonnat suoritetaan tuloslaskentaohjelman random-toiminnolla ja ne julkaistaan pikimmiten
kilpailujen nettisivuilla. Luistelujärjestyksiä ei lähetetä seuroille
erikseen sähköpostilla.

Verryttelyryhmät:

Kilpailun verryttelyryhmät vahvistetaan perjantaina
11.11.2016 kello 12.00 mennessä ja ilmoitetaan kilpailun
nettisivuilla.

Aikataulu:

Aikataulu on liitteenä. Peruutuksista johtuvat pienet muutokset
ovat mahdollisia ennen verryttelyryhmien vahvistamista.

Jälki-ilmoittautuminen: Jälki-ilmoittaumiset sähköisesti 4.11.2016 mennessä
osoitteeseen kilpailusihteeri.koovee@gmail.com kutsun
liitteenä olleella ilmoittautumislomakkeella. Lisäksi
ilmoittautumismaksu tulee suorittaa kaksinkertaisena.

Osallistujat:

Alustava osallistujalista on liitteenä. Pyydämme ilmoittamaan
mahdollisista virheistä pikaisesti osoitteeseen
kilpailusihteeri.koovee@gmail.com. Osallistujat vahvistetaan
lopullisesti lauantaina 5.11.2016.

Ilmoittautumismaksut:

Ilmoittautumismaksut 30 €/luistelija tulee suorittaa
viimeistään ilmoittautumispäivänä. Tilinumero
ilmoittautumismaksuja varten on FI44 5730 0820 1129 24,
OKOYFIHH. Tarkistamme ilmoittautumismaksusuoritukset
ennen kilpailuja.
Tuomarikulut laskutamme kilpailun jälkeen osallistujilta.

Elementtitestit:

Ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään perjantaihin
4.11.2016 mennessä kutsun liitteenä oleella testilomakkeella
ilmoitetut kilpailijakohtaiset testitasot tarkistetaan kilpailuissa.

Testipassit:

Elementtitestien suorittamista yrittävien kilpailijoiden tulee
toimittaa testipassinsa kilpailupaikalla osoitetulle paikalle
ennen oman sarjansa kilpailun alkua.

Elementtilistat:

Tarkistetut ja voimassaolevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai
viimeistään perjantaihin 4.11.2016 mennessä osoitteeseen
kilpailusihteeri.koovee@gmail.com.

Kilpailumusiikit:

Kilpailumusiikit pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä tai viimeistään perjantaihin 4.11.2016 mennessä
osoitteeseen kilpailusihteeri.koovee@gmail.com.
Musiikkien tulee olla mp3-muodossa ja nimettynä debytanteilla
seuraavasti D_Sukunimi_Etunimi.mp3 ja noviiseilla
N_Sukunimi_Etunimi.mp3.
Lisäksi jokaisella kilpailijalla tulee olla kilpailumusiikkinsa
mukana kilpailupaikalla CD-levyllä varmuuden vuoksi.

Protokolla:

Palkinnot ja paperiset tulokset jaamme jäähallilla heti tulosten
selvittyä ja päivitämme mahdollisimman pian kilpailun
nettisivulle. Protokollan toimitamme teille pyydettäessä
kilpailujen jälkeen.

Ruokailu:

Luistelijoille ja kannustajille ei ole ruokailumahdollisuutta.
Jäähallin kioski palvelee kilpailujen ajan.

Pysäköinti:

Lauantaina Tampereen jäähallissa pelattavan jääkiekko-ottelun
vuoksi pysäköintialue tulee olemaan täynnä illalla. Suurin osa
parkkipaikoista on myös silloin maksullisia kello 16.00 – 20.00.
Lisätietoja liitteenä.

Kilpailusihteeri:

Maria Koskio, 040 8259246,
kilpailusihteeri.koovee@gmail.com

Tervetuloa Tampereelle, nääs!

Jakelu: EsJt, EVT, HTL, HyTL, Koovee, KKJT, LeTaL, LrL, MJT, OTK, RauTL, SalPa,
TapTL, UpTL, tuomarit ja tekniset
Liitteet: alustavat osallistujat, aikataulu, pysäköinti

