KILPAILUKUTSU
11.12.2018
Yksinluistelun SM-noviisien, Debytanttien ja noviisien III lohkon 2. Lohkokilpailu lauantaina 12. ja sunnuntaina
13. tammikuuta 2019
Helsingin Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019 lunastaneita
yksinluistelun SM-noviiseja, Debytantteja ja Noviiseja lohko 3 toiseen valintakilpailuun.
Paikka

Helsingin jäähallin harjoitushalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
Sisäänkäynti harjoitushalliin Pohjoinen Stadionintien puolelta.

Aika ja alustava aikataulu
La klo 13.00 alkaen
Su klo 9.00 alkaen

SM-noviisit, lyhytohjelma
Noviisit
SM-noviisit, vapaaohjelma
debytantit

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Varaamme oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat
LO kesto

VO kesto
Debytantit, tytöt
3 min +/-10 s
SM-noviisit, tytöt
2 min 20 s +/- 10 s
3 min +/-10 s
Noviisit, tytöt
3 min +/- 10 s
SM-noviisien sarjassa vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.

Kentän koko

28 x 59 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi
STLL on nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 27.12.2018 klo 20.00 mennessä osoitteessa
http://www.htk-yksinluistelu.com/lomake.html?id=25187.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
 seura
 kilpailijoiden etu- ja sukunimi
 kilpailusarja
 syntymäaika
 seuran edustaja kilpailupaikalla
 (tieto testiin osallistumisesta)
 (luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä)
 sähköpostiosoite vahvistusta varten
 sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan
vaadittavat perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa. Luistelijoiden nimet ja kilpailun
tulokset julkaistaan tapahtuman nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Luistelijoiden kuvia
tullaan käyttämään nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kilpailuun ilmoittautumalla
luistelija antaa luvan tietojen ja kuvien käyttämiseen.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Debytantit
SM-noviisit
Noviisit

EUR 35
EUR 65
EUR 35

Ilmoittautumismaksu on maksettava 30.12.2018 mennessä HTK:n tilille
FI68 2001 1800 1724 32, NDEAFIHH
Merkitkää maksu YL Lohkokilpailu/SEURA. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta
seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma –lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 4.1.2019 klo 20.00
mennessä osoitteeseen ylkilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com. Merkitse lomakkeeseen
myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä MP3-tiedostona osoitteeseen
ylkilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com 30.12.2018 mennessä sekä tuomaan
varmuuskopion CD-levyllä (ei RW) kilpailupaikalle. Pyydämme nimeämään tiedostot
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti. Musiikista on oltava mukana myös varakopio
kilpailupaikalla CD-levyllä (ei RW). Levyyn on merkittävä vähintään luistelijan nimi, seura,
sarja ja LO/VO. Sitoudumme hävittämään MP3-tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella.
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).
Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Pääsyliput

5 € (aikuiset); 3 € (lapset (4-12), eläkeläiset, varushenkilöt); 10 € perhe.
www.lippuautomaatti.fi/htk

Huomioitavaa
Luistelijat järjestävät majoituksensa ja ruokailunsa itse. Majoitustarjous löytyy kilpailun
nettisivuilta. Jäähallilta voi tilata lounaan, tilauslinkki lisätään sivuille ensi tilassa.
Lauantaina Helsingin jäähallin Areenalla järjestetään muodostelmaluistelun Helsingin alueen
mestaruuskilpailut. Jäähallin parkkipaikka on maksullinen. Suosittelemme julkisten
kulkuvälineiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

Kilpailusivut

www.htk-yksinluistelu.com/

Kilpailun johtajat Anniina Bergström puh. 050 577 4003
Susanna Bergman puh. 040 505 6561
ylkilpailut@helsingintaitoluisteluklubi.com
Jakelu

EsJT, EVT, HSK, HTK, KaTa, LTL, MTK, OLK, OTK, RoiTa, TTK, tuomarit, tekniset, STLL

Liitteet

Ilmoittautumislomake
YL testi -ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma -lomake

