KILPAILUVAHVISTUS

21.1.2019

KAARIN KUTSUKILPAILU 9.2.2019
Kaarinan Taitoluistelijat ry kiittää kaikkia ilmoittautuneita joukkueita ja vahvistaa osallistumisenne Kaarin
kutsukilpailuun.
Kilpailupaikka ja –aika
la 9.2.2019 klo 10.00 alkaen
Gatorade Center, Artukaistentie 8, 20210 Turku

Arviointijärjestelmä, kilpailusarjat ja –vaatimukset
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassaolevia kilpailusääntöjä kaudelle 2018-2019.
Kilpailussa luistellaan seuraavissa sarjoissa:
Kansalliset noviisit
Minorit
Tulokkaat
Kaikissa sarjoissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI). Järjestävä seura pidättää
itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
Minorit-sarja luistellaan 1+1-kilpailuna. Kaikki joukkueet luistelevat ohjelmansa kaksi kertaa siten,
että jokainen kilpailuun ilmoitettu luistelija osallistuu vähintään yhteen kilpailusuoritukseen. Tuloksiin
lasketaan yhteen joukkueen molemmista suorituksistaan saamat pisteet.
Osallistuvat joukkueet liitteenä.

Tuomarit
Nina Gustafsson
Marianna Kiviranta
Tessa Kuusela
Emilia Lassila
Tuulia Neulanen
Sini Pyörälä
Arvonta
Luistelujärjestys arvottiin Kaarinan jäähallin kahviossa ma 21.1.2019 klo 17.30.
Luistelujärjestys on luettavissa arvonnan jälkeen kilpailusivuilla:

https://www.kaarinantaitoluistelijat.fi/kutsukilpailut2019/
Aikataulu
Aikataulu liitteenä. Järjestävä seura varaa itsellään oikeuden aikataulujen muuttamiseen.
Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto avataan joukkueita varten kilpailupäivänä klo 8.00, josta alkaen ilmoittautumisia otetaan
vastaan. Kilpailutoimisto sijaitsee pukukoppiaulassa. Sisäänkäynti kilpailutoimistoon tapahtuu jäähallin
sivusta, huolto-oven kautta (katso kartta). Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa heti halliin
saapuessaan. Joukkueiden sisäänkäynti tapahtuu jäähallin pääovesta (katso kartta). Kulkulupia on varattu 6
kpl/joukkue. Luistelijat eivät tarvitse kulkulupia.
Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme toimittamaan ajan tasalla olevan
ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoituessa. Valmentaja allekirjoittaa joukkueen
ilmoittautumislomakkeen.
Musiikkilaite
Kilpailun musiikki soitetaan tietokoneelta.
Varasoittimena käytetään CD-soitinta. Cd-levyt (2kpl) annetaan kilpailutoimistoon akkreditoinnin
yhteydessä. Levyjen tulee olla hyvässä kunnossa ja niihin tulee selkeästi merkitä sarja, joukkueen nimi ja
musiikin kesto.
Lämmittely
Joukkueiden lämmittely tapahtuu hallissa, joukkueelle varatussa tilassa siten, että siitä ei aiheudu haittaa
kilpailijoille tai yleisölle. Joukkueen lämmittelypaikka on merkitty kilpailujen aikatauluun (ks. aikataulu).
Joukkueiden paikat katsomossa
Kilpailun aikana joukkueiden paikat ovat katsomon kaarteissa B2-C1, C5-D3 (ei yleisökatsomoiksi merkityt
alueet). Yläkatsomot eivät ole kilpailupäivänä käytössä (ks. pohjapiirros).

Palkintojenjako
Palkintojenjako tapahtuu jäällä kilpailun päätteeksi. Mitalit jaetaan kaikille ilmoittautumislomakkeeseen
merkityille luistelijoille.
Lahjat
Turvallisuussyistä kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle on kielletty. Sisääntulon yhteydessä on joukkueille
nimikoidut kassit, joihin kukat ja lahjat voi laittaa. Järjestävä seura toimittaa lahjakassit koppien
ulkopuolelle sarjan alussa.
Lakanat
Joukkueiden lakanat tulee kiinnittää halliin niin, etteivät ne peitä hallissa olevia mainoksia. Lakanoita voi
kiinnittää hyvin esim. 5. kerroksen kaiteeseen, kuitenkin niin, ettei lakana mene kerrostason alapuolelle ja
laukaise näin hälytysjärjestelmää tai peitä mainoksia.
Joukkueruokailu
Ennalta ruokailun varanneiden joukkueiden ruokailu tapahtuu Gatorade Centerin Business Clubilla.
Pysäköinti
Jäähallin pysäköinti on maksuton.
Bussit voivat tuoda joukkueen hallin pääovelle. Bussit tulee siirtää tämän jälkeen välittömästi niille
merkitylle parkkipaikalle (katso kartta).
Lippujen hinnat
aikuiset 12 €, lapset 6 € (6-12v.)
Maksuvälineenä käy käteinen tai kortti.
Kilpailun johtajat
Ville Vairinen, 050 358 3184 (kilpailuasiat)
Sari Dahlqvist, 040 718 7709 (yleisöpalvelut ja ruokailut)
Kilpailun sihteeri
Sanna Paananen (kilpailut@kaarinantaitoluistelijat.fi)

TERVETULOA !
Kaarinan Taitoluistelijat ry
Ville Vairinen ja Sari Dahlqvist
Liitteet: Osallistuvat joukkueet, Aikataulu, Jäähallin kartta
Jakelu: tuomarit, osallistuvat joukkueet

