KILPAILUKUTSU
17.2.2022

Easter Skate kutsukilpailu silmuille ja aluesarjoille
Riihimäen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022
lunastaneita yksinluistelun silmuja ja aluesarjoja Riihimäelle seuraavasti:

Paikka

Riihimäen jäähallit, HJ. Elomaankatu 4, 11130
Riihimäki

Aika ja alustava aikataulu
1.-3.4.2022
A- ja B-silmut perjantaina alkaen klo 14
Aluejuniorit lauantaina
Aluesilmut, -noviisit ja -debytantit sunnuntaina
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat, ilmoittautumismaksut ja arviointi
Kilpailusarjat
A-silmut
B-silmut
Aluesilmut
Aluedebytantit
Aluenoviisit
Aluejuniorit

Maksu
40€
40€
25€
25€
25€
40€

Arviointi
ISU
ISU
Laajennuttu tähtiarviointi
Laajennettu tähtiarviointi
Laajennettu tähtiarviointi
ISU

Ilmoittautumismaksut tulee maksaa viimeistään 21.3.2022 Arvioijakulut
laskutetaan seuroilta jälkikäteen.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.
Järjestävä seura varaa oikeuden karsia luistelijoita.

Kentän koko 27 x 57 metriä

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarin kautta viimeistään 6.3.2022 klo
20.00 mennessä. Ilmoittautuminen avautuu perjantaina 18.2.2020
Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohtaan seuraavat tiedot:
sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuranne
laskutustiedot ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.
Ilmoittautumisessa on mainittava: seura, kilpailijoiden etu- ja sukunimi,
kilpailusarja, syntymäaika, seuran edustaja kilpailupaikalla. Kilpailijoita
ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan
vaadittavat elementtitestit on suoritettu/voimassa. Seura vakuuttaa myös, että
kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi
voimassa.
Ilmoittava seura ilmoittaa luistelijat karsintajärjestyksessä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Kilpailuvahvistus
Kilpailuvahvistus julkaistaan järjestävän seuran kilpailun nettisivuilla
13.3.2022.

Suunniteltu ohjelma-lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin
(www.taikkari.fi) viimeistään 17.3.2022 klo 20.00 mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) 17.3.2022 klo 20.00 mennessä.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (CD).

Arvonta

Järjestävä seura suorittaa arvonnan 20.3.2022 ja arvonnan tulos julkaistaan
kilpailun nettisivuilla viimeistään lauantaina 21.2.
Verryttelyryhmät vahvistetaan 30.3.2022

Kilpailun nettisivut
https://rtl.sporttisaitti.com/easter-skate/easter-skate-2022/easterskate-22-kutsukilpailu/
Kilpailun johtaja
Satu Järvinen
040 900 9143
Anniina Asikainen
easterskate22@gmail.com

Jakelu

STL: alaiset seurat
Arvioijat

