13.11.2021

KILPAILUVAHVISTUS
B-SILMUCUP & ESJT CHALLENGE MINIT 2021
B-SILMUT & MINIT
Espoon Jäätaiturit ry
Espoon Jäätaiturit ry kiittää ilmoittautumisista ja vahvistaa seuranne luistelijoiden osallistumisen kutsukilpailuun, oheisen
osallistujaluettelon mukaisesti.
Kaikki ilmoittautuneet luistelijat mahtuivat mukaan, mutta aloitamme kilpailun ennakkotiedoista poiketen jo klo 9. Ensin
luistellaan B-silmujen ensimmäinen valintakilpailu B-silmucup 2021 ja sen jälkeen aloitetaan EsJt Challenge minit 2021 kilpailu (ensin B-silmutytöt ja sitten B-silmupojat). Minien kilpailun aloittaa minit 2012 ja sen jälkeen 2013 ja nuoremmat.
Ajankohta

20.11.2021 klo 9 -17

Paikka

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

Aikataulu

Alustava aikataulusuunnitelma liitteenä̈. Järjestävät seurat pidättävät oikeuden aikataulun muutoksiin.
Suunnitelmasta ilmenevät verryttelyryhmien koot ja niiden aikataulut ovat täysin alustavia, ja niiden
ilmoittamisen tarkoituksena on antaa kilpailijoille alustavaa tietoa siitä, mihin aikaan kunkin vuoro luistella
mahdollisesti voisi olla. Verryttelyryhmien kokoon, verryttelyryhmäjakoon ja sitä myötä aikatauluihin voi tulla
vielä merkittäviäkin muutoksia esimerkiksi peruutusten johdosta. Kilpailun lopullinen aikataulu julkaistaan
kilpailun nettisivuilla ja se tarkentuu vielä lähempänä kilpailua. Pyydämme tästä syystä seuraamaan kilpailun
nettisivuja. Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle.

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä. Arviointitapana käytetään B-silmujen osalta ISU-arviointia, minien
osalta laajennettua tähtiarviointia.
Tuomarit

Minit
Vilma Kangasaho (YT)
Hanna Korhonen
Ida Huttunen
B-silmut
Cristina Simionescu (YT)
Vilma Kangasaho
Hanna Korhonen
Ida Rahkonen
Tekniset:
Mankka Valajärvi (TC)
Ida Huttunen (TS)
Olivia Vilos (RO)

Maksut

Laskutamme ilmoittautumismaksut arvioijien kululaskun yhteydessä jälkikäteen.

Peruutukset

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa
sähköpostitse osoitteeseen yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi.
Viime hetken peruutukset whatsupilla nro 050 3719542.

13.11.2021
Jäähalliin saapuminen ja ilmoittautuminen
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina 20.11. klo 8.00. Luistelijat ilmoittautuvat halliin tullessaan ala-aulan infopisteessä. Vara-cd:t annetaan valmentajalle. Niitä ei kerätä.
Lämmittelyyn varatut tilat
Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallin 2. kerroksessa tanssisalissa.
Tulokset

Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan heti tuloslaskennan valmistuttua sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla.
Kilpailussa ei ole ajantasaista tulosseurantaa.

Yleisö
Yleisö saa mielellään tulla katsomaan kilpailua.
Ruokailu

Arvioijille ja valmentajille on tarjolla välipalaa taukotilassa.
Espoonlahden jäähallissa on kahvio.

Kilpailun nettisivut
https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/b-silmu-cup-ja-challenge-minit-2/
Kilpailunjohtajat

Janna Willman-Raski
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi
puh. 050 3719542
TAI
Annukka Palm
yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi
puh. 050 3513459
Tiedustelut

Sähköpostitse osoitteesta yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi
Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Espooseen!

Jakelu

Espoon Jäätaiturit, ETK, KaTa, EVT, HL, HTK, HTA, MTK, TTK, tuomarit

Liitteet

Osallistujaluettelo / luistelujärjestys
Alustava aikataulusuunnitelma

