YKSINLUISTELU A-silmut 1. SB kilpailu
Espoon Taitoluisteluklubi ry kiittää ilmoittautumisesta ja vahvistaa osallistumisenne A-silmujen
ensimmäiseen SB kilpailuun.
Paikka:

Huom! Paikka muuttunut kilpailukutsun lähettämisen jälkeen!
Espoonlahden Forum-jäähalli, Espoonlahdentie 2-4, 02320 Espoo

Aikataulu ja
kilpailusarjat:

16.10.2021 klo. 10.15-13.30
A-silmut tytöt ja A-silmut pojat

Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä
2021–2022. Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.
Verryttelyaika on 4 minuuttia.

Kentän koko:

30 x 60 metriä

Arviointi:

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat:

STLL on nimennyt arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat:

Lista osallistujista on liitteenä. Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan
15 mukaisesti ja/tai erikseen annetun ohjeen mukaan.

Arvonta:

Arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla
(random) 11.10.2021 klo. 19.00

kaudelle

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. Poisjäännit
ennen arvontaa on ilmoitettava maanantaihin 11.10. klo 16.00 mennessä.
Poisjäännit arvonnan jälkeen on ilmoitettava torstaihin 14.10.2021 klo 10.30
mennessä. Jako veryttelyryhmiin tehdään torstaina 14.10.2021 klo 14.00
mennessä, jonka jälkeen niitä ei saa enää muuttaa.
Tulossivut:

https://etkespoo.sporttisaitti.com/tapahtumat2/a-silmujen-1-seasons-best-kilpai/

Jäähalliin
saapuminen:

Kilpailijat voivat saapua paikalle klo. 9.00 alkaen. Sisäänkäyntejä on kaksi, toinen
urheilijoille, valmentajille ja toimitsijoille ja toinen yleisölle. Luistelijat
ilmoittautuvat hallin aulan infopisteessä. Kilpailumusiikin varalevyjä ei kerätä,
vaan levy annetaan omalle valmentajalle.

Espoon Taitoluisteluklubi ry
Urheilupuistontie 3
02200 Espoo
puh: 045-6448811
sähköposti: toimisto@etkespoo.com

Pysäköinti:

Pysäköinti on maksuton, mutta kiekollinen. Pysäköintikiekolla saa parkkiaikaa
neljä tuntia. Parkkipaikka löytyy suoraan Forum hallin edestä.

Verryttelytilat:

Sään salliessa suosittelemme verryttelemään ulkona. Sateisella säällä verryttely
tapahtuu jäähallin toisessa kerroksessa balettisalissa.

Palkintojenjako:

Palkintojenjako järjestetään kilpailun päätteeksi jäähallin aulassa. Palkinnot voi
vaihtoehtoisesti noutaa ETK:n toimistolta seuraavan viikon kuluessa. Vain kilpailun
kolme parasta palkitaan.
Espoon taitoluisteluklubi ry
Metro Areena
Urheilupuistontie 3
02200 Espoo

Ruokailu:

Kilpailijoille ei ole tarjolla ruokailua.
Arvioijille on varattu kahvia, teetä, voileipiä ja pientä purtavaa.

Muuta huomioitavaa:

Yleisö on tervetullut seuraamaan A-silmujen kilpailua katsomoon. THL:n
kansallisen suosituksen mukaisesti edellytämme kasvosuojaimen käyttöä jäähallin
sisätiloissa yli 12-vuotiailta katsojilta. Kilpailua voi myös seurata Live-streamin
välityksellä.

Kilpailun verkkosivut:

https://etkespoo.sporttisaitti.com/tapahtumat2/a-silmujen-1-seasons-best-kilpai/

Kilpailunjohtajat:

Eeva Lindqvist ja Anne Vaalamo
eeva.lindqvist@outlook.com
puh: 040 066 7699
anne.vaalamo@gmail.com
puh: 050 480 1307

Jakelu:

Osallistuvat seurat, STLL ja arvioijat

Liitteet:

1. Osallistujat
2.

Arvioijat

TERVETULOA KILPAILEMAAN ESPOOSEEN!

Espoon Taitoluisteluklubi ry
Urheilupuistontie 3
02200 Espoo
puh: 045-6448811
sähköposti: toimisto@etkespoo.com

