Espoon Jäätaiturit ry
KILPAILUKUTSU
2.12.2016

Yksinluistelun debytanttien ja noviisien 3-lohkon ja jäätanssin noviisien 2.
valintakilpailu 21.1.2017, ESPOO
Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan kaudelle
2016–2017 lunastaneita debytantti- ja noviisiluistelijoita sekä jäätanssin noviisipareja 2. valintakilpailuun
Espoonlahden jäähalliin lauantaina 21.1.2017.
Aika

Lauantai 21.1.2017

Paikka

Espoonlahden jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, Espoo 02360

Kilpailusarjat

Yksinluistelu (YL):
Debytantit tytöt, vapaaohjelma
Noviisit tytöt, vapaaohjelma
Jäätanssi (JT):
Noviisit, kuviotanssit ja vapaatanssi

Kilpailun nettisivut

http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/debytanttien-ja-noviisien-2-vali/

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2016–
2017. Yksiluistelussa käytetään ISU -arviointijärjestelmää ja jäätanssissa
pistearviointia (JÄPI).

Kentän koko

59 m x 29 m

Alustava aikataulu

Lauantai 21.1.2017
klo 09.00 - 09.30
klo 09.45 - 14.15
klo 14.30 - 15.00
klo 15.15 - 19.45

Jäätanssi, kuviotanssit
Noviisit, tytöt
Jäätanssi, vapaatanssi
Debytantit, tytöt

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttumiseen.

Espoon Jäätaiturit ry
Musiikkilaite

Kilpailumusiikit soitetaan tietokoneelta sähköisenä mp3-tiedostona.
Kilpailumusiikki on toimitettava järjestävälle seuralle etukäteen
ilmoittautumisten yhteydessä 5.1.2017 mennessä mp3-muodossa, joka on
nimetty seuraavasti: Sarja_Sukunimi_Etunimi_Seura. Musiikkitiedostot
pyydetään toimittamaan kootusti seuroilta osoitteeseen
kilpailut.esjt@gmail.com. Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki
toimittaa kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R). CDlevyllä tulee olla merkittynä vähintään luistelijan nimi ja seura sekä sarja.

Arvonta

Luistelujärjestyksen arvota suoritetaan koneellisesti maanantaina 16.1.2017.
Arvontatulokset julkaistaan EsJt:n internetsivuilla arvonnan jälkeen
http://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpaillen/debytanttien-ja-noviisien-2-vali/

Kilpailun verryttelyryhmät vahvistetaan perjantaina 20.1.2017 klo 12
mennessä.

Ilmoittautuminen

Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 5.1.2017 klo 18 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen kilpailut.esjt@gmail.com
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:
 kilpailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika
 seuran vakuutus luistelijoiden kilpailuluvan voimassaolosta
 seuran vakuutus, että luistelijoilla on kilpailusarjaan ja/tai kilpailuun
vaadittavat perus- ja elementtitestit suoritettu
 ilmoittautumismaksun suorituspäivämäärä
 seuran virallisen edustajan yhteystiedot
 yhteystiedot (sähköpostiosoite), johon vahvistus sekä
tuomarikululasku lähetetään
 kilpailussa suoritettavat elementtitestit ilmoitetaan
kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Hyväksytysti suoritetut elementit
merkitään testipasseihin kilpailun jälkeen paikan päällä tai tarvittaessa
postitetaan seuran yhteyshenkilölle kilpailun jälkeen.
 Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaan 10.1.2017
klo 18 mennessä, jolloin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen
 Peruutukset sääntökirjan kohdan 15.5. mukaan
Toivomme ilmoittautumisessa käytettävän liitteenä olevaa kaavaketta.

Ilmoittautumismaksu

Ilmoittautumismaksu on
– YL (debytantit ja noviisit) 35 EUR / luistelija
– JT (noviisit) 35 EUR / pari
Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä järjestävän
seuran tilille (tilillä viimeistään 5.1.2017): Espoon Jäätaiturit ry, FI41 1350
3001 497534, Viite: 13. Käytättehän maksutiedoissa annettua viitettä.

Espoon Jäätaiturit ry
Elementtilistat

Ajan tasalla olevat suunniteltu ohjelma -lomakkeet on palautettava mielellään
ilmoittautumisen yhteydessä, tai viimeistään 10.1.2017 mennessä,
osoitteeseen: kilpailut.esjt@gmail.com

Tuomarit

STLL nimeää kilpailun tuomaristot. Kilpailun tuomaristo ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Kilpailunjohto

Sanna Eklund, p. 040 562 7361
email: sannamaija.eklund@gmail.com
Hanna-Riikka Kreivi, p. 040-5797701
email: hanna-riikka.kreivi@fimnet.fi

Majoittuminen

Olemme neuvotelleet kilpailuun osallistuville edullisen majoitushinnan
Original Sokos Hotel Tapiola Gardenista
Original Sokos Hotel Tapiola Garden Espoossa tarjoaa:
70 EUR/ vrk / 1-hengen huoneessa
85 EUR/ vrk / 2-hengen huoneessa
100 EUR / vrk / 3-hengen huoneessa
Varaukset 6.1.2017 klo 18:00 asti, varauskoodi ”BESJT2017” varausta
tehdessä.
Puhelin: 020 1234600 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi

Tervetuloa Espoonlahteen!

Jakelu

EsJt, EVT, HL, HTL, HyTL, KKJT, Koovee, LeTal, LRL, MJT, OTK, RauTL, SalPa,
TapTL, Uplakers, VaPS, Varala, tuomarit, tekniset, STLL

Liitteet

Ilmoittautumislomake
Testilomake

