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DEBYTANTIT JA SM-NOVIISIT – 4-LOHKON TOINEN LOHKOKILPAILU 7.-8.12.2019
Rauman Taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailulisenssin kaudelle 2019-2020 lunastaneita
yksinluistelun debytantteja ja SM-noviiseja 4-lohkon toiseen lohkokilpailuun.

Paikka

Äijänsuon jäähalli, Nortamonkatu 23, 26100 Rauma

Kilpailusarjat ja alustava aikataulu
la 7.12. klo 10.00
Su 8.12. klo 9.00
su 8.12.klo 14.00

SM-noviisiit, lyhytohjelma
SM-Noviisit, vapaaohjelma
Debytantit, vapaaohjelma

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
SM-noviisien kilpailussa vapaaohjelmaan pääsevät kaikki luistelijat.

Debytantit VO

kesto ja kerroin
3 min ±10 s/1,3

SM-Noviisit LO
SM- Noviisit VO

2:20 min ±10 s/0,7
3 min ±10 s/1,4

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.
Arviointi
Käytössä on ISU-arviointi.
Arvioijat
STLL on nimennyt kilpailun arvioijat, ja ne löytyvät kilpailun nettisivulta.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 22.11.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen kisat.yl@raumantaitoluistelijat.fi liitteenä olevalla lomakkeella.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
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• tieto testiin osallistumisesta
• luistelijan sportti-id, jos suorittaa testielementtejä
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ja että
yksinluistelussa sarjaan vaadittavat perus- ja elementtitesti on voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. Osallistumisen peruuttaminen
sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Debytantit
SM-Noviisit

Maksu
35€
65€

Ilmoittautumismaksu on maksettava seuroittain 29.11.2019 mennessä RauTL ry:n tilille
IBAN: FI75 5630 0020 3000 80.
Merkitkää maksu SARJA/KILPAILU/SEURA. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta
seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 22.11.2019. klo 20.00 mennessä osoitteeseen kisat.yl@raumantaitoluistelijat.fi.
Musiikki
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
kisat.yl@raumantaitoluistelijat.fi 30.11.2019 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA/JOUKKUE_SEURA_LO/VO. Musiikkitiedostot pyydetään toimittamaan
seuroittain kootusti. Musiikista on oltava mukana kilpailussa myös varakopio CD-levyllä (ei
RW). Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Yksinluistelun elementtitestit
Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Testipassit luovutetaan kilpailun infopisteeseen ilmoittautumisen yhteydessä ja ne
palautetaan luistelijalle kilpailun jälkeen paikan päällä. Mikäli testipassi halutaan
postitettavan, on testipassin mukana jätettävä valmiiksi osoitetiedoilla täytetty sekä
postimerkillä varustettu palautuskuori.

Arvonta
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Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla Rauman
jäähallissa 1.12.2019 klo 11.00. Arvonnan tulos julkistetaan samana päivän aikana kilpailun
nettisivuilla.
SM-noviisien sarjassa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailu
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Ruokailu
Valmentajille ja arvioijille on tarjolla lämmin ruoka sekä välipalaa.
Majoitus
Majoitustarjous hotelli Scandiciin on liitteenä.
Kilpailun nettisivut
www.raumantaitoluistelijat.fi
Kilpailun johto
Tuuli-Maria Haula, tuulimaria.haula@gmail.com,
Heidi Helkiö-Mäkelä, heidi.helkio-makela@nyyfiiki.fi
Yhteydenotot pyydetään sähköpostitse: kisat.yl@raumantaitoluistelijat.fi
Jakelu
HTL, JeS, KK, Koovee, PoriTa, RauTL, RTL, SalPa, SCT, SeiTL, STR, TapTL, TRT, UpTL, Varala,
VG-62, VLK, STLL, arvioijat
Liitteet
Ilmoittautumislomakkeet
YL testi-ilmoittautumislomake
Suunniteltu ohjelma –lomakkeet
Majoitustarjous

