KILPAILUVAHVISTUS
21.12.2021

2. LOHKOKILPAILU SENIORIT, JUNIORIT JA NOVIISIT L2 8.-9.1.2022
Heinolan Taitoluistelijat ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen luistelijoiden
osallistumisen liitteen mukaisesti.
Paikka

Heinolan Jäähalli, Urheilukatu 2, 18100 Heinola (Versowood Areena)

Aikataulu ja kilpailusarjat
8.1.2022 klo: 9:30-13:15
8.1.2022 klo: 13:15-13:45
8.1.2022 klo: 13:45-14:40
8.1.2022 klo: 14:40-18:20
8.1.2022 klo: 18:20 9.1.2022 klo: 9:00-13:15
9.1.2022 klo: 13:15-13:45
9.1.2022 klo: 13:45-17:45
9.1.2022 klo: 17:45-

Noviisit tytöt R2 (1.7.2008 tai myöhemmin syntyneet)
Noviisi pojat
Juniorit miehet LO
Juniorit naiset LO
Seniorit naiset LO
Noviisit tytöt R1 (ennen 1.7.2008 syntyneet)
Juniorit miehet VO
Juniorit naiset VO
Seniorit naiset VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarja Noviisit on jaettu kahteen ryhmään iän mukaan.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko

30 x 60 metriä

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

(STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat). Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä. Tarkistattehan huolellisesti, että kaikki seuranne kilpailuun
ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistalta. Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan
kohdan 15 mukaisesti. Peruminen tehtävä sekä Taikkarissa, että sähköpostitse
kilpailut.heita@gmail.com.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
Seniorit
Juniorit
Noviisit

Maksu
65 €
65 €
35 €

Ilmoittautumismaksu tulee maksaa 21.12.2021 mennessä Heinolan Taitoluistelijat ry:n tilille:
FI72 5045 0620 1701 06
Käytättehän maksaessanne viitettä: 5050
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin (www.taikkari.fi)
viimeistään 15.12.2021 klo 20.00 mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) 15.12.2021 klo 20.00 mennessä.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä viimeistään 15.12.2021 liitteenä olevalla testi-ilmoittautumislomakkeella
sähköpostiin kilpailut.heita@gmail.com.
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2021-2022.

Arvonta

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) 5.1.2022
klo 18.00 mennessä. Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 7.1.2022 klo 18.00 mennessä, jonka jälkeen niitä ei
saa enää muuttaa.
Valinta- ja lohkokilpailuissa kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma,
vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Tulossivut

YL Seniorit, juniorit ja noviisit lohkokilpailu 8.-9.1.2022 - Heinolan Taitoluistelijat ry (heita.fi)

Jäähalliin saapuminen
Jäähallin ovet aukeavat kilpailijoille tuntia ennen ensimmäistä ryhmää. Kilpailijoiden tulee
ilmoittautua yläaulan infopisteessä, jossa tarkistetaan koronapassit ja annetaan tarkemmat
liikkumisohjeet jäähallilla. Lämmittelyyn on varattu jäähallin ylätasanne.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin P-alueella. Pysäköinti on maksuton.

Palkintojenjako

Sarjan 3 parasta palkitaan.

Ruokailu

Järjestämme ruokailun sekä valmentajille, että arvioijille.

Muuta huomioitavaa
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun
järjestämiseen. 22.12.2021 päivätty toimintaohje liitteenä.
Kilpailun nettisivut
YL Seniorit, juniorit ja noviisit lohkokilpailu 8.-9.1.2022 - Heinolan Taitoluistelijat ry (heita.fi)
Kilpailun johtaja

Henrika Pekkola, puh: 044 287 0179
henrika.pekkola@gmail.com

Kilpailusihteeri

Eija Liikola, puh: 050 5343193
kilpailut.heita@gmail.com

Jakelu

Ilmoittautuneet seurat, STLL ja arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Ohje korona-aikana osallistujille

TERVETULOA KILPAILEMAAN HEINOLAAN!

