KILPAILUKUTSU
18.12.2018

SENIORIT JA JUNIORIT 4. LOHKO 2. LOHKOKILPAILU 19.-20.1.2019 PORI
Porin Taitoluistelu ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2018-2019 lunastaneita yksinluistelun
kansallisia senioreita ja junioreita 4. lohkon 2. lohkokilpailuun.
Paikka Isomäki Areena, Metsämiehenkatu 21, 28500 Pori
Aika ja alustava aikataulu
Lauantai 19.1.2019
10.00 Juniorit
Lyhytohjelma
14.30 Seniorit
Lyhytohjelma
Sunnuntai 20.1.2019
10.00 Juniorit
Vapaaohjelma
14.45 Seniorit
Vapaaohjelma
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat Sarja LO kesto / kerroin VO kesto / kerroin
Juniorit, tytöt 2:40 ± 0:10 / 0.8 3:30 ± 0:10 / 1.6 Seniorit, naiset 2:40 ± 0:10 / 0.8 3:30 ± 0:10 / 1.6
Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, kaikki luistelijat pääsevät vapaaohjelmaan.
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi.
Arvioijat STLL nimeää kilpailun arvioijat. Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 6.1.2019 klo 20.00 mennessä osoitteeseen
porita.kilpailut@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
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitestit
on suoritettu/voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja Maksu
Juniorit 65€ Seniorit 65€
Ilmoittautumismaksu on maksettava 9.1.2019 mennessä Porin Taitoluistelu ry:n tilille FI3657008120246462
Merkitkää maksukenttään: sen jun 2.lk 4.lohko Pori/SEURA.
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä 6.1.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen porita.kilpailut@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.

Musiikit Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
musiikit.porita@gmail.com 6.1.2019 mennessä.
Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan
seuroittain kootusti. Musiikista on oltava mukana kilpailussa myös varakopio CD-levyllä (ei RW).
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
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
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random) Isomäki Areenalla 13.1.2019 klo
17.00.
Luisteluryhmät vahvistetaan ke 16.1.2019 klo 21 alkaen ja ne julkaistaan viimeistään torstaina 17.1.2019 klo 13.00
kilpailun nettisivuilla.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman tulosten
käänteisessä järjestyksessä.
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
välipalaa.
Kilpailun nettisivut http://www.porita.net/kilpailut-2018-2019/
Kilpailun johtaja
Raisa Koppelomäki
porita.kilpailut@gmail.com
puh. 0405632098

Jakelu STLL, arvioijat, HTL, JeS, KK, Koovee, RauTL, RTL, SalPa, SeiTL, SCT, STR,VLK, VG-62, PoriTa, TapTL
Liitteet
Ilmoittautumislomake
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomake
Majoitustarjous

