KILPAILUKUTSU 21.6.2017

TIKKURILA TROPHY 2017 - KUTSUKILPAILU VANTAALLA 23.-24.9.2017
Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan
lunastaneita luistelijoita Trio Areenalla ja Tikkurilan harjoitusjäähallissa (Läntinen Valkoisenlähteentie
52-54, 01300 Vantaa) pidettävään kutsukilpailuun. Pyydämme tarkistamaan tämän kutsun
loppuosasta mihin sarjoihin seuranne luistelijoita on kutsuttu.
Kilpailusarjat
ISU-arviointi:
SM-seniorit, naiset (LO)
SM-juniorit, tytöt (LO, VO)
Kansalliset juniorit, tytöt (LO, VO)
Kansalliset noviisit, tytöt (VO)
Laajennettu tähtiarviointi:
B-silmut (VO)
Minit (VO)
Aluejuniorit (VO)
Aluenoviisit (VO)
Aluedebytantit (VO)
Aluesilmut (VO)
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2017-2018.
Sarjakohtaiset verryttelyajat STLL:n sääntökirjan mukaan.
Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa B-silmuissa, mineissä ja aluesarjoissa. Jos
johonkin sarjaan ilmoittautuu vähintään 3 poikaa, voidaan pojille järjestää oma sarja.

Alustava aikataulu
La 23.9.2017 klo 8:00 – 21:00
Su 24.9.2017 klo 8:00 – 20:00
Aikataulua tarkennetaan ja alustava sarjakohtainen aikataulu ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa osallistujien määrän selvittyä. Alustavan suunnitelman mukaan
luistellaan laajennetun tähtiarvioinnin sarjat lauantaina.
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Kilpailupäivänä noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita
tulemaan ajoissa paikalle. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Kirjalliset ilmoittautumiset perjantaihin 18.8.2017 klo 18 mennessä osoitteeseen
kilpailut.ttk@gmail.com. Mahdollista karsintaa varten pyydämme ilmoittamaan luistelijat
sarjoittain toivotussa karsintajärjestyksessä.
Ilmoittautumisessa on oltava luistelijoiden nimet, syntymäajat ja kunkin kohdalla tiedot
kilpailulisenssistä/kilpailuluvasta.
Ilmoitattehan myös mihin osoitteeseen haluatte kilpailuvahvistuksen sekä mihin
osoitteeseen haluatte tuomarilaskun lähetettävän.
Laskutamme ilmoittautumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä:
SM-seniorit 45 euroa
SM-juniorit 60 euroa
Kansalliset juniorit 60 euroa
Kansalliset noviisit 45 euroa
B-silmut, minit ja aluesarjat 25 euroa
Kilpailuvahvistus toimitetaan 5.9.2017 mennessä.

Suunniteltu ohjelma - lomake
Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun ilmoitettujen ISU-sarjojen luistelijoiden
suunniteltu ohjelma – lomakkeet 31.8.2017 mennessä osoitteeseen
kilpailut.ttk@gmail.com.
Kilpailijoiden musiikit
Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun ilmoitettujen luistelijoiden musiikit
tiedostoina, mieluiten mp3-muodossa, 31.8.2017 mennessä seuroittain sähköpostitse
osoitteeseen kilpailut.ttk@gmail.com. Nimetkää tiedostot tyyliin
Sukunimi_Etunimi_VO_seuran nimi.
Kilpailuun tulee tuoda myös CD-levyt, mutta niitä on tarkoitus käyttää vain jos
tiedostojen soittamisessa ilmenee teknisiä ongelmia.
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Arvonta
Järjestävä seura arpoo luistelujärjestyksen 10.9.2017 mennessä.
Jako verryttelyryhmiin tapahtuu 21.9.2017. Luistelujärjestys ja verryttelyryhmät
päivitetään kilpailun nettisivuille. Niitä ei lähetetä sähköpostitse seuroille.
Jos luistelijoita on jouduttu karsimaan, voidaan varasijoilla olevia luistelijoita vaihtaa
peruuttaneiden tilalle 19.9.2017 saakka.
Peruutukset
25.8.2017 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää lääkärintodistus, jottei
ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta.
Tuomarit
Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Muuta
Vantaalla (Myyrmäessä) järjestetään samaan aikaan toinenkin koko viikonlopun kestävä
yksinluistelukilpailu. Vantaalaisseurat TTK ja EVT tekevät yhteistyötä kilpailujen
järjestelyissä ja varaavat omille luistelijoilleen oikeuden osallistua molempiin kilpailuihin
ilman karsintaa.
Kilpailunjohtajat
20.8.2017 saakka Mette Vilos, p. 0400-29 36 29
21.8.2017 alkaen Jenny Laine, p. 050-330 8678
s-posti kilpailut.ttk@gmail.com

Tervetuloa Tikkurilaan!
Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Jakelu

kaikki kilpailun sarjat: EsJt, ETK, EVT, HSK, HTK, KaTa, KeLS, OTK,
PTL, TL, TTK
SM-seniorit ja SM-juniorit: HeiTa, HL, JTL, JoKa, JyTLS, KKJT, KOOVEE,
KULS, LRL, LRTL, LTL, MTK, OLK, PoriTa, Tappara, TRT
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