KILPAILUVAHVISTUS
MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU MINOREILLE JA
KANSALLISILLE JUNIOREILLE LAUANTAINA 2.2.2013
Helsingin Luistelijat ry. kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun kutsukilpailuun Pirkkolan jäähalliin lauantaina 2.2.2013.
Osoite: Pirkkolan liikuntapuisto, 00630 Helsinki.
Kilpailutoimisto ja
ilmoittautuminen

Kilpailutoimisto avataan joukkueita varten kilpailupäivänä klo 16.00.
Joukkueiden sisäänkäynti ja kulku kilpailutoimistoon on Pirkkolan
jäähallin kahvilan puolelta (merkitty opasteilla).
Kilpailumusiikit tulee luovuttaa ilmoittautumisen yhteydessä sekä allekir-joittaa lopullinen luistelijalista, johon on merkitty luistelijat ja
varaluistelijat. Luistelijalistan allekirjoittaa valmentaja.
Kulkulupia ei ole käytössä.

Sarjat

Kilpailusarja / ohjelman kesto:
Minorit / vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 sek
Kansalliset juniorit / vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s

Arviointi

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle
2012–2013. Molemmissa sarjoissa käytetään bonusarviointia.
Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon.

Musiikki

CD-soitin. Levyn tulee olla hyvässä kunnossa ja siinä pitää olla joukkueen nimi sekä musiikin kesto. Pyydämme myös toimittamaan kilpailumusiikeista varakopiot. Pyydämme joukkueita huomioimaan, että itse poltetun CD:n on oltava CDR- tyyppinen (CDRW).

Arvonta

Arvonta suoritetaan tiistaina 29.1.2013 klo 18.00 Helsingin Luistelijoiden toimistolla, osoitteessa Teuvo Pakkalan tie 12 A-B, 00400 HKI.
Luistelujärjestys päivitetään HL:n sivuille
http://www.hl.fi/kilpailut/seuran-jarjestamat-muodostelmalu/
mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.

Tuomarit

Liisa Puskala, YT
Katja Repo
Pauliina Vickholm
Sabine Kullberg

Aikataulu

Lopullinen aikataulu selviää viikon 5 alussa ja lähetetään osallistujille
arvonnan jälkeen. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen

Joukkueiden paikat
katsomossa

Joukkueille on varattu paikat katsomoon pukukoppien päätyyn.
Tästä on opastus katsomossa.

Verryttely

Pyydämme huomioimaan, että verryttelytilat hallissa ovat rajalliset.
Joukkueilla on mahdollisuus verrytellä kahvilan urheilukentän puoleisessa aulatilassa, mikäli siellä on tilaa.

Pukukopit

Jäähallilla on käytössä 4 pukukoppia. Joukkueen tulee pitää huolta,
että pukukoppiaikoja noudatetaan.

Luistinsuojat

Kunkin joukkueen huoltajat huolehtivat itse luistinsuojista. Kisatoimistosta jaetaan tähän tarkoitukseen korit tms. Kulku jäälle ja jäältä
tapahtuu kaukalon eri laidoilta. Ohje kulkemisesta löytyy liitteessä
olevassa jäähallin kartassa.

Palkintojenjako

Joukkueen kapteenit pitävät palkintojenjaossa joukkueensa nimikylttiä. Mitalit jaetaan kunkin sarjan kolmelle ensimmäiselle joukkueelle,
joiden kaikki luistelijat saavat mitalit (20 mitalia kaiverrettu).

Ruokailu/kahvio

Ei järjestettyä ruokailua, mutta sekä jäähallin että uimahallin kahvioista voi ostaa pientä evästä. Yleisön kulku jäähallin kahvioon toivotaan tapahtuvan ulkokautta.

Yleisö

Kilpailuihin ei ole pääsymaksua. Katsojat käyttävät yläsisäänkäyntiä
hallin eteläpäädyssä uimahallin parkkipaikan puolelta (merkitty opasteilla). Sisäänkäynti katsomoon aukeaa klo 17.30.

Lahjat

Lahjat tulee jättää ennen kyseisen joukkueen esitystä katsomon yläkulmassa oleviin, joukkueiden nimellä merkittyyn laatikoihin/kasseihin, joka toimitetaan joukkueen koppiin esityksen jälkeen.

Pysäköinti

Busseille on varattu paikat Pirkkolan jäähallin puoleiselle parkkipaikalle. Luistelijat voivat pysäköidä samalla parkkipaikalla.
Sitä vastoin yleisön toivotaan käyttävän uimahallin puoleista parkkipaikkaa. Pysäköintiohje löytyy erillisessä liitteessä.
Pyydämme huomioimaan, että Pirkkolassa toimii tehokas pysäköinninvalvonta, joten kielletyille paikoille ei autoa kannata jättää.

Kilpailun johtaja

Pirjo Vehmaan-Kreula, p. 050-530 66 69 pirjo.vehmaankreula@welho.com

Kilpailusihteeri

Leena Savio p. 040-593 24 01, leena.savio@valio.fi

Tervetuloa!
Helsingin Luistelijat ry
Jakelu

Tuomarit
EsJT, HSK, PTL, RNK, SaiML, HL

