KILPAILUVAHVISTUS 16.1.2020

SM-noviisien ja Debytanttien 3. Valintakilpailu 24.-26.1.2020
Koovee ry taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun 3.
valintakilpailuun.
Paikka

Hakametsän harjoitushalli 2, Keltinkatu 2, Tampere

Aika ja aikataulu
pe 24.1.2020 klo 18:00 – 21:00
la 25.1.2020 klo 9:00 – 12:34
la 25.1.2020 klo 12:35 – 13:05
la 25.1.2020 klo 13:30 – 17:00
la 25.1.2020 klo 17:30 – 18:10
la 25.1.2020 klo 18:25 – 21:20

SM-noviisitytöt, Ryhmä 1, lyhytohjelma
Debytantit tytöt, Ryhmä 1, vapaaohjelma
Debytantit, pojat vapaaohjelma
SM-noviisit tytöt, Ryhmä 1, vapaaohjelma
SM-noviisit pojat, lyhytohjelma
SM-noviisit tytöt, Ryhmä 2, lyhytohjelma

su 26.1.2020 klo 9:00 – 12:35
su 26.1.2020 klo 13:00 – 13:47
su 26.1.2020 klo 14:05 – 17:30

Debytantit tytöt, Ryhmä 2, vapaaohjelma
SM-noviisit pojat, vapaaohjelma
SM-noviisit tytöt, Ryhmä 2, vapaaohjelma

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019 - 2020

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-noviisit, tytöt ja pojat
Debytantit

Maksu
65€
35€

Ilmoittautumismaksu on maksettava 17.1.2020 mennessä Koovee ry/taitoluistelun tilille FI44
5730 0820 1129 24. Merkitkää maksu SM-noviisien ja Debytanttien 3.VK / SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 17.1.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.koovee@gmail.com.
Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

CD-levyllä (ei RW) kilpailupaikalle.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.

Elementtitestit

Testiin ilmoitettujen luistelijoiden testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin
yhteydessä ja ne palautetaan luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Tarvittaessa
testipassit voidaan myös postittaa, tällöin testipassin mukana on jätettävä valmiiksi
osoitetiedoilla täytetty sekä postimerkillä varustettu palautuskuori.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)
Arvonta suoritetaan paikan päällä

Paikka

Pvm/Aika

STLL toimisto

22.1.2020 klo 14:30
alkaen

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen 22.1.2020 kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään samalla arvonnan yhteydessä eli keskiviikkona 22.1.2020 klo
14.30 alkaen, minkä jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.
Tulossivut

http://www.figureskatingresults.fi/results/1920/YLSMNovDeb3vk/index.htm

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 7:30. Sisäänkäynti on Haka2 harjoitushallin leikkikentän
päädyssä sivuovella. Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailutoimistossa ja jättävät
akkreditoinnin yhteydessä kilpailumusiikkinsa/ varalevyn sekä testipassinsa, mikäli ovat
ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa elementtitestejä.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella. Pysäköinti on maksuton perjantaina ja
sunnuntaina.
Muuta huomioitavaa pysäköinnissä:
Lauantaina 25.1.2020 pelataan Hakametsän jäähallissa SM-liigaottelu Tappara-Kalpa klo
17 alkaen. Huomioithan pysäköintialueen maksullisuuden merkityillä alueilla lauantaina.
Mikäli maksuton pysäköintialue on ottelupäivinä täysi voit maksaa pysäköinnistä
kätevästi ParkMan-sovelluksella. Pysäköinnin hinta on 5,49€.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat: Haka2-hallin yläkerran jumppasali ja käytävät.

Palkintojenjako

Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen kahvion edessä.

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: Jäähallin kahvio palvelee Haka2 hallissa. Kilpailijoille ei ole
järjestetty ruokailua. Lähistöllä mm. Prismakeskus, jonka kahvilassa on lounastarjoilua.
Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille: Valmentajille ja arvioijille on varattu ruokailu ja
välipalaa.

Pääsyliput

Tapahtuma on maksuton

Kilpailun nettisivut
http://taitoluistelu.koovee.fi/pages/kilpailut/kooveen-jaerjestaemaet-kilpailut/sm-nov-ja-d-3.-vk24.-26.1.2020.php

Kilpailun sihteeri Karoliina Kairtamo
kilpailut.koovee(a)gmail.com
040 825 6822
Kilpailun johtaja Ville Kauppinen
040 861 9106
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

