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SKATE ESPOO 2022 – ISU-sarjojen aloituskilpailu

Espoon Jäätaiturit ry ja Espoon Taitoluisteluklubi ry kutsuvat STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai

kilpailuluvan lunastaneita luistelijoita ISU-sarjojen aloituskilpailuun.

Ajankohta 23.09. - 25.09.2022

Paikka Ilmatar Areena

Matinkartanontie 5, 02230 Espoo

Kilpailusarjat

A-silmut VO

Debytantit VO

SM-Noviisit LO + VO

SM-Juniorit LO + VO

SM-Seniorit LO + VO

Kaikki luistelijat pääsevät vapaaohjelmaan.

Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022-2023. Arviointitapana käytetään ISU-
arviointia. Sarjakohtaiset verryttelyajat STLL:n sääntökirjan mukaan.

Aikataulu Kilpailuun on varattu jääaikaa perjantaina 16-21, lauantaina klo 8-21 ja sunnuntaina klo 8-20. Tarkempi

aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme

luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle ja huomioimaan koronatilanteen mukaiset ohjeet. Järjestävät

seurat varaavat oikeuden aikataulun muutoksiin.

Ilmoittautuminen

Kirjalliset ilmoittautumiset Taikkarin kautta 6.9.2022 klo 20.00 mennessä. Kilpailijoita ilmoittava seura

vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa ja A-silmujen osalta sarjaan vaadittavat

elementtitestit suoritettuna.

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.
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Ilmoittautumismaksu

Sarja                                                          Maksu
A-silmut 40,-€
Debytantit 45,-€
SM-noviisit 60,-€
SM-juniorit 60,-€
SM-seniorit 60,-€

Laskutamme ilmoittautumismaksut arvioijien kululaskun yhteydessä jälkikäteen.

Suunniteltu ohjelma –lomake ja musiikit

Ajan tasalla olevat Suunniteltu ohjelma –lomakkeet ja musiikit  lisätään Taikkariin sähköisinä

mp3-tiedostoina ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedostot pyydämme nimeämään seuraavasti;

SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO. Teknisten ongelmien varalta luistelijalla tulee olla mukana

kilpailupaikalla ohjelmamusiikista myös varakopio CD-levyllä (ei RW).

Arvonta Luistelujärjestys arvonnan ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Luistelujärjestys julkaistaan

kilpailun verkkosivuilla. Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla

(random).

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan lyhytohjelman

tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Testit Kilpailussa on mahdollista suorittaa testejä. Testien suorittamisesta tulee ilmoittaa Taikkarin

lisätieto-kentässä.

Arvioijat Arvioijat vahvistetaan myöhemmin kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Tulokset Tulokset julkaistaan heti tuloslaskennan valmistuttua. Tulokset julkaistaan myös kilpailun nettisivuilla.

Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan.

Tiedustelut Sähköpostitse osoitteesta skate.espoo@gmail.com

Kilpailun nettisivut

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/skate-espoo-2022/

Koronavirustilanne

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla
vaikutusta kisajärjestelyihin.
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Kilpailunjohtajat

Annukka Palm

Mari Karjalainen

Petra Fäldt

Tiedustelut: skate.espoo@gmail.com

Tervetuloa Espooseen!
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