KILPAILUVAHVISTUS 14.10.2020
SKATE ESPOO 2020 – ISU-sarjojen kutsukilpailu
Espoon Jäätaiturit ry ja Espoon Taitoluisteluklubi ry kiittävät ilmoittautumisista ja vahvistavat seuranne luistelijoiden
osallistumisen kutsukilpailuun, oheisen osallistujaluettelon mukaisesti.
Ajankohta

31.10.-1.11.2019, klo 9.00 – 19.00

Paikka

Espoonlahden Forum jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, 02360 Espoo. https://goo.gl/maps/2fpCa98VzFD2

Aikataulu

Alustava aikataulu liitteenä̈. Järjestävät seurat pidättävät oikeuden aikataulun muutoksiin.
LAUANTAI 31.10.2020:
9.00
VO Debytantit, tytöt
12.25
LO SM-noviisit, tytöt
15.40
LO SM-juniorit, tytöt
17.40
LO SM-juniorit, pojat
SUNNUNTAI 1.11.2020
9.00
VO A-silmu, tytöt
10.55
VO SM-juniorit, pojat
11.50
VO SM-noviisit, tytöt
15.30
VO SM-juniorit, tytöt
17.30
VO SM-seniorit, naiset
Kilpailun lopullinen aikataulu julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja se tarkentuu vielä lähempänä kilpailua.
Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2020-2021. Arviointitapana käytetään ISU-arviointia.
Arvonta

Luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 28.10.2019 järjestävien seurojen toimesta. Luistelujärjestys
lähetetään sähköpostitse seuroille ilmoittautumisessa annettuun osoitteeseen sekä julkaistaan kilpailun
verkkosivuilla mahdollisimman pian. Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random). Jako verryttelyryhmiin suoritetaan viimeistään perjantaina 30.10.2019 klo
10.00 mennessä.
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman
tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.

Peruutukset

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Mahdolliset peruutukset tulee
ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen skate.espoo@gmail.com.

Varasijalla olevat luistelijat
Olemme joutuneet karsimaan muutamia kilpailuun ilmoitettuja luistelijoita. Mikäli kilpailusta jää pois sinne
hyväksyttyjä osallistujia ennen tiistaita 27.10.2020 klo 22.00, voidaan luistelijoita ottaa mukaan
numeroiduilta varasijoilta, arvotun varasijan mukaisessa järjestyksessä.
Arvioijat

Päivä- ja sarjakohtaiset tuomaripaneelit julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.
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Suunniteltu ohjelma –lomake
Ajan tasalla olevat Suunniteltu ohjelma –lomakkeet on toimitettava viimeistään keskiviikkoon 21.10.2020
mennessä osoitteeseen skate.espoo@gmail.com.
Musiikki

Pyydämme
toimittamaan
ohjelmamusiikit
sähköisenä
mp3-tiedostona
osoitteeseen
skate.espoo@gmail.com keskiviikkoon 21.10.2020 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
seuraavasti;
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Yksinluistelijoiden musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun
jälkeen. Teknisten ongelmien varalta, tulee luistelijalla olla mukana kilpailupaikalla ohjelmamusiikista myös
varakopio CD-levyllä (ei RW). Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Maksut

Laskutamme ilmoittautumismaksut arvioijien kululaskun yhteydessä jälkikäteen.

Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 31.10. klo 8.00 ja sunnuntaina 1.11. klo 8.00. Luistelijat
ilmoittautuvat halliin tullessaan ala-aulan info-pisteessä.
Ohjelmamusiikkien varalevyjä ei kerätä vaan ne pyydetään pitämään valmentajalla.
Katso myös erillinen Korona-ohjeistus.
Lämmittelyyn varatut tilat
Suositellaan sään salliessa suorittamaan ulkona. Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallin 2. kerroksessa
tanssisalissa.
Ruokailu

Arvioijille on järjestetty ruokailu.
Espoonlahden jäähallissa on kahvio, joka palvelee kilpailupäivinä.

Tulokset

Tulokset pyritään kuuluttamaan heti tuloslaskennan valmistuttua, ennen seuraavan sarjan
aloittamista sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla.
Palkintojenjakoa ei järjestetä. Seuran edustaja (1hlö/seura) voi hakea palkinnot
kilpailutoimistosta tulosten selvittyä tai ne lähetetään jälkikäteen.

Tulossivut

Linkki kilpailun tulossivulle löytyy kilpailun nettisivuilta (linkki alla).

Kilpailun nettisivut
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/skate-espoo-2020/
Kilpailunjohtajat
Jouko Pitkänen, puhelin 050 389 0504
Maria Hirvonen, puhelin 040 555 8357
Tiedustelut

Sähköpostitse osoitteesta skate.espoo@gmail.com
Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Espooseen!

Jakelu

ETK, EsJt, EVT, HSK, HL, HTK, KaTa, MTK, OTK, TTK, TapTL, KooVee, Arvioijat

Liitteet

Osallistujaluettelo
Aikataulu
Korona-ohje Skate Espoo kilpailuun

