KILPAILUVAHVISTUS
4.1.2019

MUODOSTELMALUISTELUN LOHKON 4 TOINEN LOHKOKILPAILU 19.1.2019
Porin Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun tulokkaiden
ja noviisien lohkon 4 toiseen lohkokilpailuun.
Paikka

Isomäki Areena, Metsämiehenkatu 21, 28500 Pori

Aika ja alustava aikataulu
19.1.2019 klo 16.30
19.1.2019 klo 17.35

Tulokkaat
Noviisit

Alustava koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen. Järjestävä
seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

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

Arviointi

Käytössä on MUPI –arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 8.1.2019 mennessä osoitteeseen vikki.johanna@gmail.com . Lomakkeeseen on
merkittävä myös valmentajan puhelinnumero.
Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona on toimitettava
osoitteeseen vikki.johanna@gmail.com 8.1.2019 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_JOUKKUE_SEURA. Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta
Arvonta suoritetaan paikan päällä

Paikka
Isomäki Areena

Pvm/Aika
8.1.2019 klo 18.00

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Tulossivut

www.porita.net

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 14.30. Joukkueenjohtajat, valmentajat ja luistelijat saapuvat
kilpailutoimistoon jäähallin päätyovesta. Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa. Pyydämme
joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan
tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Kilpailumusiikkien
varalevyt tulee jättää kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä.
Pysäköinti

Urheilukeskuksen alueella on maksutonta pysäköintitilaa.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallin 2. kerroksessa.
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja
kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.

Joukkueiden paikat jäähallissa
Joukkueet voivat vapaasti valita paikat jäähallin päädystä D-katsomosta. A-katsomo on varattu
yleisölle.
Kukat ja lahjat

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut
lahjat jätetään pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen.

Palkintojenjako

Palkintojenjako on mahdollisimman pian viimeisen sarjan kilpailun jälkeen jäällä. Koko
muodostelmajoukkue saa osallistua palkintojenjakoon. Mitalit on varattu kaikille joukkueen
luistelijoille.

Pääsyliput

Pääsylipun hinta 5 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Lipunmyynti jäähallin pääovella (A-ovi) klo
14.30 alkaen, käteismaksu.

Kilpailun nettisivut
www.porita.net

Kilpailun johtajat Titta Koski
titta.koski@gmail.com
050 595 1570
Nora Koskinen
nora.koskinen@nic.fi
044 432 5203

Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Alustava koppiaikataulu
Jäähallin kartta

TERVETULOA KILPAILEMAAN PORIIN!

