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           KILPAILUKUTSU  

                         EsJt Pop-up skate 

Espoon Jäätaiturit ry 

Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan lunastaneita 
luistelijoita Espooseen kutsukilpailuun. 

Aika ja paikka  Sunnuntai 28.10.2018 Tapiolan harjoitusjäähalli, Urheilupuistontie 3, 02200  
  Espoo. Alkamisaika klo 16:00 tai SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailun  
  myöhästyessä n.30min kilpailun loppumisen jälkeen kuitenkin viimeistään klo  
  17:00. 
 
Sarjat   Minit 2009    (Tytöt) laajennettu tähtiarviointi 
  Minit 2010 ja nuoremmat (Tytöt) laajennettu tähtiarviointi 

  Varaamme oikeuden muutoksiin ilmoittautumisen päätyttyä. Tarvittaessa 
  sarjat voidaan yhdistää, jos kaikkiin ikäluokkiin ei tule tarpeeksi osallistujia.  

Kilpailusäännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2018-2019. 
  Verryttelyaika on 4 minuuttia.  
 
Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella sähköpostitse viimeistään  
  14.10.2018 mennessä osoitteeseen: yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. 
  Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista 
  osanottajamäärän karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran 
  luistelijoille osallistumisoikeuden kilpailuun. 

  Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että 
  luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan 
  kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset)  
  järjestävän seuran www-sivulla. 
   
  Jos seuranne ei osallistu kilpailuun, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan 
  siitä mahdollisimman pian. 
 
  Kilpailuvahvistus toimitetaan 17.10.2018 mennessä. 
 
Arvonta   Arvonta suoritetaan viimeistään 21.10.2018. Luistelujärjestys on nähtävillä  
  kilpailun nettisivuilla viimeistään 22.10.2018. 
 
Aikataulu   Kilpailuun on varattu jääaikaa noin. klo 16:00 – 20.00. 
  Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen tai kilpailun  
  peruuttamiseen SM-noviisien ja Debytanttien 1. lohkokilpailun mahdollisista 
  aikataulu muutoksista johtuen. 
 
Musiikkilaitteet  mp3, varalla CD-soitin. Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun  
  vahvistettujen luistelijoiden musiikit tiedostoina, mieluiten mp3-muodossa,  
  22.10.2018 mennessä seuroittain sähköpostitse osoitteeseen   
  yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Nimetkää tiedostot Sukunimi_Etunimi_LO  
  Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt, mutta niitä on tarkoitus käyttää vain jos  
  tiedostojen soittamisessa ilmenee teknisiä ongelmia. 
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Ilmoittautumismaksu  Minit 25 eur / kilpailja. Maksu veloitetaan tuomarilaskutuksen 
  yhteydessä. 
 
 
Peruutukset  Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen   
  yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen  
  ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään lääkärintodistuksen  
  31.10.2018 mennessä, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta. 
  Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu 
  sekä tuomarikulut normaaliin tapaan. Peruutustapauksessa seurat 
  voivat vaihtaa tilalle toisen luistelijan samaan sarjaan 22.10.2018 
  saakka. 
 
Tuomarit  Kilpailun tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Kilpailun johtaja/tiedustelut 
 
  Mikko Huolman 
  yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi 
  puh. 040-1685598 
 
Jakelu   ETK, KaTa, Tuomarit 
 
Liitteet  Ilmoittautumislomake 
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