Kutsu 11.1.2019

Hyvän Mielen kutsukilpailut 10.2.2019
Espoon Jäätaitureilla on ilo kutsua STLL:n jäsenseurojen muodostelmaluistelujoukkueita Hyvän Mielen
muodostelmaluistelukilpailuihin sunnuntaina 10.2.2019.
Kilpailut järjestetään Espoonlahden jäähalli, osoitteessa Espoonlahdentie 2-4, 02320 Espoo klo 10 – n klo 14.
Kilpailusarjoina ovat kansalliset noviisit, minorit, tulokkaat ja aikuiset. Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä
kaudelle 2018-2019.
Alustava aikataulu
Kilpailu alkaa
Kilpailu loppuu

Kansalliset noviisit
10:00
10:48

Minorit
11:08
11:44

Tulokkaat
12:04
12:46

Aikuiset
13:12
13:30

Palkintojenjako on noin klo 14. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura pidättää
oikeuden muutoksiin.
Arviointi
Kansallisissa noviiseissa, minoreissa ja tulokkaissa kilpailu toteutetaan 1 + 1 periaatteella, eli jokainen joukkue tekee
suorituksensa kaksi kertaa siten, että jokainen joukkueeseen ilmoitettu luistelija osallistuu vähintään yhteen
kilpailusuoritukseen. Aikuisten sarjassa jokainen joukkue tekee suorituksensa kerran.
Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailun arviointijärjestelmänä MUPI-pistelaskujärjestelmää. Joukkueita ei kuitenkaan
laiteta paremmuusjärjestykseen MUPI-pisteiden perusteella eikä pisteitä lueta palkintojenjaossa. Kaikki osallistujat
palkitaan mitalilla ja suorituksista jaetaan kunniamainintoja. MUPI-pisteet julkaistaan kisan päätyttyä.
Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.
Kilpailun tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Musiikki
Musiikit soitetaan CD-levyiltä ja myös varasoittimena käytämme CD-soitinta. CD-levyt (2 kpl) annetaan
kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Kilpailumusiikin tulee olla kahdella hyvässä kunnossa olevalla levyllä,
joihin on merkitty joukkueen nimi ja musiikin kesto.
Ilmoittautuminen
Joukkueet otetaan kilpailuun alustavien ilmoittautumisten perusteella:
- tulokkaisiin Valley Bay Synchrokids EsJt, Ice Roses ETK, Safiirit KTK ja Ice Sympathy TTK
- minoreihin Valley Bay Synchronettes EsJt, Rainbows ETK ja Ice Melody TTK

-

kansallisiin noviiseihin Valley Bay Synchroshine EsJt, Ice Sweets ETK, Silverlights HL ja Briljantit KTK
aikuisiin Valley Bay Synchrospirit EsJt ja Jääleidit HTK

Kirjalliset ilmoittautumiset liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella sähköpostitse osoitteeseen
ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi viimeistään pe 22.1.2019. Merkitse sähköpostin otsikoksi
ILMOITTAUTUMINEN/SARJA/SEURA/JOUKKUE.
Ilmoittautumisesta on selvittävä seura, joukkue, luistelijoiden nimet ja syntymäajat, valmentajat, joukkueen
huoltajat ja joukkueenjohtaja sekä hänen matkapuhelinnumeronsa kilpailujen aikana. Lisäksi tulee ilmoittaa
sähköpostiosoite / osoitteet, johon kilpailuvahvistus ja lasku lähetetään. Ilmoittautuminen on sitova.
Suunniteltu ohjelmalomake
Suunniteltu ohjelmalomake tulee toimittaa sähköpostilla ml.kilpailut@espoonjaataiturit.fi-osoitteeseen viimeistään
1.2.2019.
Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu 100€/joukkue maksetaan Espoon Jäätaiturit ry:n tilille: FI41 1350 3001 4975 34 viimeistään
1.2.2019. Merkitse viestikenttään seuran ja joukkueen nimet. Lähetämme lisäksi joukkueille tuomarikululaskun
kilpailun jälkeen erikseen.
Arvonta
Joukkueiden luistelujärjestys arvotaan Espoon jäätaitureiden toimistolla sunnuntaina 3.2.2019 klo 18.00 järjestävän
seuran toimesta. Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen Espoon jäätaitureiden www-sivuilla osoitteessa:
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/ml-hyvan-mielen-kutsukilpailu-10/.
Ruokailut
Joukkueille ei ole järjestetty joukkueruokailua. Espoonlahden jäähallilla toimii Mili’s kahvila, joka tarjoilee päivittäin
lämpimiä ruokia kuten pastaa, keittoja jne. Halutessanne voitte olla yhteydessä Mili’s kahvilaan joukkueruokailun
järjestämiseksi: https://www.milisfood.fi/
Pääsyliput
Pääsylippuja tapahtumaan myydään ovella, maksutapana ainoastaan käteinen. Istumapaikat ovat numeroimattomia.
Lipun hinta on 5€, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.
Kilpailun johto
Kilpailun johtaja on Suvi Oikarinen (suvi.oikarinen@espoonjaataiturit.fi, puh. 040 596 9647) ja kilpailusihteeri
Johanna Ylikulppi (Johanna.Ylikulppi@icloud.com).

Tervetuloa kilpailemaan!
Espoon Jäätaiturit ry

Liitteenä joukkueen Ilmoittautumislomake ja suunniteltu ohjelma -lomake.
Jakelu: EsJt, ETK, HL, HTK, KTK, TTK, tuomarit

