KILPAILUKUTSU
4.9.2022

SYYSKILPAILU RIIHIMÄELLÄ15.-16.10.2022

Riihimäen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023
lunastaneita yksinluistelijoita Riihimäelle seuraavasti:

Paikka

Riihimäen jäähalli, HJ. Elomaankatu 4, 11130
Riihimäki, Halli 2 (JJ-Areena)

Aika ja alustava aikataulu
Lauantaina 15.10.2022 klo 9.30-20.00
Sunnuntaina 16.10.2022 klo 9.30-19.00

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua.
Kilpailusarjat, ilmoittautumismaksut ja arviointi
Kilpailusarjat
Minit
Tähtislmut
Tähtidebytantit
Tähtinoviisit
B-silmut
A-silmut
Tähtijuniorit

Maksu
25€
25€
25€
25€
40€
40€
40€

Arviointi
Laajennettu tähtiarviointi
Laajennettu tähtiarviointi
Laajennuttu tähtiarviointi
Laajennettu tähtiarviointi
ISU
ISU
ISU

Tarvittaessa voimme järjestää sarjat tytöille ja pojille. Ilmoittautumismaksut
laskutetaan arvioijakululaskun yhteydessä seuroilta jälkikäteen.
Järjestävä seura varaa oikeuden muuttaa arviointijärjestelmiä, mikäli riittävän päteviä
arvioitsijoita ei ole saatavilla.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.

Järjestävä seuraa varaa oikeuden karsia luistelijoita, jos luistelijoita ilmoittautuu
enemmän kuin kilpailuun mahtuu. Luistelijat tulee ilmoittaa Taikkarissa
karsintajärjestyksessä.
Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat tai
ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt.
Kentän koko

27 x 57 metriä

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen avautuu Taikkarissa perjantaina 9.9.2022 klo 9.00 ja päättyy
sunnuntaina 25.9.2022
Kilpailijoita ilmoittava seura vakuuttaa, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran
edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja
sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet,
luistelujärjestys, tulokset jne.) järjestävän seuran Internetsivuilla ja some-kanavissa.
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 2.10 klo 20 mennessä ja tällöin
osallistumismaksu on kaksinkertainen.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
.
Musiikki

Jokaisen kilpailijan musiikki tulee olla tallennettuna Taikkarissa mp3- tiedostoina
pe 5.10.2022 klo 20 mennessä.
Musiikkitiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (CD tai muistitikku).
Mikäli musiikkitiedostoihin tulee muutoksia 5.10.2022 klo 20.00 jälkeen, niistä tulee
ehdottomasti ilmoittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kilpailut.rtl@gmail.com

Arvonta

Järjestävä seura suorittaa arvonnan 8.10.2022 ja arvonnan tulos julkaistaan kilpailun
nettisivuilla.

Kilpailun nettisivut
https://rtl.sporttisaitti.com/kilpailut/omat-kilpailut-2022-2023/

Kilpailun johtaja ja kilpailusihteeri
Kilpailun johtaja
Marika Vainio
kilpailut.rtl@gmail.com
Kilpailusihteeri
Satu Järvinen
040 900 9143
kilpailut.rtl@gmail.com

