KILPAILUKUTSU
24.2.2019

YKSINLUISTELUN KANSALLISTEN SENIORIT JA JUNIORIT LOPPUKILPAILU SEKÄ
JUNIORIT HOPEAFINAALI
Riihimäen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen loppukilpailupaikan lunastaneet juniori- ja
seniorisarjoissa luistelevat yksinluistelijat sarjojensa loppukilpailuun ja hopeafinaaliin
Paikka

Riihimäen jäähalli, 2. halli ” JJ-Areena”, Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika
Sarja
30.3.2019 klo 8.00-9.30
Jäähän tutustuminen ilmoittautuneille
30.3.2019 klo 10.30
Juniorit, tytöt Loppukilpailu LO
30.3.2019 klo 14.00
Juniorit, pojat Loppukilpailu LO
30.3.2019 klo 15.00
Seniorit, naiset Loppukilpailu LO
30.3.2019 klo 16.00
Juniorit, tytöt Hopeafinaali VO
31.3.2019 klo 8.00-9.50
Jäähän tutustuminen
31.3.2019 klo 10.30
Juniorit, tytöt Loppukilpailu VO
T31.3.2019 klo 14.15
Juniorit, pojat Loppukilpailu VO
T
31.3.2019 klo 14.30
Seniorit, naiset Loppukilpailu VO
a
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
Juniorit, tytöt
Juniorit, pojat
Seniorit, naiset

LO kesto / kerroin
2:40 ± 10 s / 0.8
2:40 ± 10 s / 0.8
2:40 ± 10 s / 0.8

VO kesto / kerroin
3:30 ± 10 s / 1.6
3:30 ± 10 s / 1.6
3:30 ± 10 s / 1.6

Säännöt

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

Kentän koko

27 x 57 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 15.3.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen kilpailut.rtl@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
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
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Juniorit
Seniorit

Maksu
65€
65€

Ilmoittautumismaksu on maksettava 20.3.2019 mennessä Riihimäen Taitoluistelijat ry:n
tilille FI77 5396 0240 0856 71
Merkitkää maksukenttään: junsen loppukilpailu Riihimäki/SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Varapaikat

Mikäli Junioreiden hopeafinaalipaikan saanutta luistelijaa ei ilmoiteta kilpailuun ilmoittautumisaikaan mennessä, kilpailuun pääsee järjestyksessä varapaikoilta aina eniten pisteitä saanut
luistelija. Pyydämme ilmoittamaan kilpailusta pois jäännistä mahdollisimman pian.
Loppukilpailupaikat ovat henkilökohtaisia ja jos niissä tulee poisjääntejä, paikkaa ei jaeta
kenellekään.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä
15.3.2019 klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailut.rtl@gmail.com. Lomakkeeseen myös
täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

CD-levy (huom. ei RW tai DVD.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella.
Testipassit luovutetaan jäähallin aulan info-pisteeseen ilmoittautumisen 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
Paikka
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Riihimäen
jäähalli

Aika
25.3.2019

klo
17.00

Luisteluryhmät vahvistetaan to 28.3. klo 21 alkaen ja ne julkaistaan viimeistään perjantaina
29.3. klo 13.00 kilpailun nettisivuilla.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Jäähän tutustuminen
Tarjoamme mahdollisuuden osallistua jäähän tutustumiseen eikä niissä soiteta kilpailumusiikkeja. Harjoituksen kesto/ryhmä on 20 min. Jäähän tutustumiseen osallistuminen maksaa
lauantaina 10 €/ luistelija ja niihin tulee ilmoittautua sitovasti ilmoittautumisen yhteydessä.
Jäähän tutustuminen järjestetään vain niihin ilmoittautuneille luistelijoille ja laskutetaan
tuomarikulujen yhteydessä.
Ruokailu

Kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua jäähallilla. Sämpylää yms. voi ostaa jäähallin kioskista.
Arvioijille on tarjolla lämmintä ruokaa ja välipalaa taukotilassa ja myös valmentajille on oma
taukotila ja siellä tarjolla lämmintä ruokaa ja välipalaa.

Majoitus

Majoitustarjous Scandic Riihimäki Riihimäki http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=FIARB
Varaukset tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen saapumista ja majoitusvarauksen voi
perua klo 18.00. mennessä tulopäivänä. Huoneita voi varata tarjotulla koodilla hotellin
varaustilanteen mukaan, hotellilla on oikeus yksipuolisesti sulkea tarjoushinnan saatavuus

Kilpailun nettisivut
https://rtl.sporttisaitti.com/omat-kilpailut-ja-testit-2018-20/seniorit-ja-juniorit-loppukilpai/

Kilpailun johtaja Satu Järvinen
kilpailut.rtl@gmail.com
040 900 9143

Jakelu

STLL, arvioijat, ETK, EVT, HL, HTL, JoKa, JTL, JyTLS, KeLS, KKJT, Koovee, KuLS, KuTa,
LTL, ML, MTK, OLK, PTL, RauTL, RoiTa, RTL, SeiTL,, STR, TapTL, TTK, VLK, VTL

Liitteet

Ilmoittautumislomake
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomake
Loppukilpailupaikan lunastaneet luistelijat

