Porin Taitoluistelu ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun SM-noviisien ja
debytanttien L4 1. valintakilpailuun 26.-27.10.2019.
Paikka Isomäki Areena, Metsämiehenkatu 8, Pori
Aika ja aikataulu
Päivä ja kellonaika
Lauantai 26.10.2019 klo 9.45
Sunnuntai 27.10.2019 klo 9.30
Sunnuntai 27.10.2019 klo 14.30

Sarja
YL SM-noviisit tytöt, LO
YL SM-noviisit tytöt, VO
YL Debytantit tytöt, VO

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksu on maksettava 18.10.2019 mennessä Porin Taitoluistelu ry:n tilille FI36 5700 8120 2464
62
Merkitkää maksu lohkokilpailu/SEURA.
(Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.)
Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 18.10.2019
klo 20.00 mennessä osoitteeseen porita.kilpailut@gmail.com
Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.

Musiikki

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä
mp3-tiedostona osoitteeseen musiikit.porita@gmail.com 20.10.2019 mennessä / CD-levyllä
(ei RW) kilpailupaikalle. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Elementtitestit

Testiin ilmoitettujen luistelijoiden testipassit luovutetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin
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
Paikka
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)
Arvonta suoritetaan paikan päällä

STLL:n toimisto

Pvm/Aika
Ke
23.10.2019
klo 14.30

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Tulossivut http://www.porita.net/kilpailut-2019-2020/yl-sm-noviisien-ja-debytanttien-/tulokset/
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8. Luistelijoiden sisäänkäynti tapahtuu ovesta nro 2. Luistelijat akkreditoituvat halliin
tullessaan kilpailutoimistossa ja jättävät akkreditoinnin yhteydessä kilpailumusiikkinsa/
varalevyn sekä testipassinsa, mikäli ovat ilmoittaneet suorittavansa kilpailussa
elementtitestejä.
Pysäköinti
Pysäköinti tapahtuu Isomäki Areenan pihassa sekä välittömässä läheisyydessä.
Pysäköinti on maksuton.
Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat löytyvät Isomäki Areenan 2. kerroksesta.

Palkintojenjako

Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan jälkeen Isomäki Areenan
2.kerroksessa esiintymislavalla D-katsomon takana.

Ruokailu
Arvioitsijoille ja valmentajille tarjotaan ruoka.

Kilpailun nettisivut
http://www.porita.net/kilpailut-2019-2020/yl-sm-noviisien-ja-debytanttien-/
Kilpailun johtaja
Raisa Koppelomäki porita.kilpailut@gmail.com
puh.0405632098
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet
Arvioijat

Osallistujat

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

