
KILPAILUKUTSU 13.12.2022

Pääkaupunkiseudun Minit Cup, lohkon 1 toinen valintakilpailu

B-Silmujen kutsukilpailu

Espoon Jäätaiturit ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan lunastaneita
luistelijoita STLL:n pk-alueen Minit-Cupin toiseen valintakilpailuun ja B-Silmujen kutsukilpailuun.

Pk-seudun Minit-Cupiin kutsuttavat seurat ovat:

- Tyttöjen kilpailun osalta EsJt, EVT ja HL
- Poikien kilpailun osalta kaikki alueen Minipojat (EsJt, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KATA, MTK, TTK)

B-Silmujen kutsukilpailuun kutsuttavat seurat ovat:

- EsJt, ETK, EVT, HL

Aika ja paikka Lauantai 11.2.2022. Alkamisaika klo 9.00.
Espoonlahden jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, 02320 Espoo

Järjestävä seura varaa oikeuden muutoksiin.

Kilpailusarjat Minit 2013 (Tytöt) Laajenettu tähtiarviointi
Minit 2013 (Pojat) Laajenettu tähtiarviointi
Minit 2014 ja nuoremmat (Tytöt) Laajenettu tähtiarviointi
Minit 2014 ja nuoremmat (Pojat) Laajenettu tähtiarviointi
B-Silmut Laajenettu tähtiarviointi

B-Silmupojille järjestetään oma sarja, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kaksi luistelijaa.

Kilpailussa luistellaan vapaaohjelma.

Minien kilpailu on pk-alueen Minit-Cupin toinen valintakilpailu. Kilpailijat voivat tavoitella alueen
loppukilpailupaikkoja tämän kilpailun tulosten perusteella. Kilpailussa jaetaan Minit 2013 (Tytöt)
-sarjassa kaksi loppukilpailupaikkaa. Minit 2014 ja nuoremmat (Tytöt)-sarjassa jaetaan kolme
loppukilpailupaikkaa. Poikien sarjoissa kaikki luistelijat pääsevät loppukilpailuun.

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa on 25 euroa/luistelija. Laskutamme ilmoittautumismaksut
arvioijien kululaskun yhteydessä jälkikäteen.



Aikataulu Jääaikaa kilpailulle on varattu klo 9.00 - 14.00

Noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan ajoissa paikalle ja
huomioimaan koronatilanteen mukaiset ohjeet. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun
muuttamiselle.

Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2022-2023. Arviointitapana on laajennettu
tähtiarviointi

Ilmoittautuminen

Kirjalliset ilmoittautumiset Taikkarin kautta 2.1.2023 klo 9.00 alkaen ja 13.1.2023 klo 20.00
mennessä. Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelija nimi ja
sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys ja
tulokset järjestävän seuran www-sivuilla). Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.6
mukaisesti.

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.

B-Silmujen kilpailussa pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa karsintajärjestyksessä.

Varaamme Espoon jäätaitureiden omille luistelijoille etuoikeuden osallistua kilpailuun. Minien
sarjoissa luistelijoita ei karsita.

Osallistumisen peruuttaminen 

Sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.

Peruutus Taikkarissa viimeistään 7 päivää ennen kilpailua. Ilmoitathan peruutuksista myös
sähköpostilla osoitteeseen yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi. Osallistumismaksua ei laskuteta
mikäli peruutus on tehty viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kilpailujärjestyksen
arvontaa. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, ei osallistumismaksua veloiteta
sairastapauksissa jos lääkärintodistus on toimitettu.

Kilpailuvahvistus

Kilpailuvahvistus julkaistaan kilpailun internet-sivulla viimeistään 29.1.2023.

Musiikki Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3- tiedostona Taikkariin (www.taikkari.fi)
20.1.2023 klo 20 mennessä. Musiikkitiedostot pyydämme nimeämään

SARJA_LUISTELIJA_SEURA.

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään lataamansa tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD_levyllä (ei RW). Luistelija jättää
(vara)musiikki-CD:n valmentajalle.

http://www.taikkari.fi


Arvonta Luistelujärjestyksen arvonnan ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Luistelujärjestys
julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

 Tulokset Tulokset julkaistaan heti tuloslaskennan valmistuttua. Tulokset julkaistaan myös kilpailun
nettisivuilla. Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan.

Arvioijat Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Kilpailun nettisivut

https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/kilpailut/kilpailut-2022-2023/

Kilpailunjohtaja

Mikko Eloranta

Tiedustelut: yl.kilpailut@espoonjaataiturit.fi

 
Tervetuloa Espooseen!
 
Jakelu: EsJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KATA, MTK, TTK


