KILPAILUKUTSU

20.10.2020

ISU-SARJOJEN KUTSUKILPAILU 22.11.2020
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n taitoluistelujaosto KooKoo Jäätaiturit kutsuu STLL:n
jäsenseurojen kilpailulisenssin tai -luvan kaudelle 2020–2021 lunastaneita luistelijoita
kutsukilpailuun sunnuntaina 22.11.2020.

Paikka

Lumon Areena, os. Topinkuja 1, Kouvola

Alustava aikataulu

sunnuntaina 22.11.2020 klo 8.00-20.00
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan vahvistuksen yhteydessä.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen.

Kilpailusarjat

Kaikilla sarjoilla vapaaohjelmakilpailu.
Seniorit
Juniorit
Debytantit
Noviisit
A-silmut (kaakkoisen ja itäisen alueen A-silmujen 1. SB-kilpailu)

Kilpailusäännöt

Noudatamme STLL:n ja ISU:n ohjelmavaatimuksia ja kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

Kentän koko

30 x 60 metriä.

Arviointi

Kaikilla sarjoilla ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 10.11.2020
mennessä osoitteeseen kisat.kkjt@gmail.com liitteenä olevalla
lomakkeella.
Pyydämme ilmoittamaan luistelijat järjestyksessä mahdollista
karsintaa varten. Sarjassa A-silmut kaikki kaakkoisen ja itäisen
alueen luistelijat pääsevät mukaan.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta ja arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden
kilpailupassit ovat voimassa ja sarjaan vaadittavat elementtitestit
on suoritettu. Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4.
mukaisesti. Kilpailuosallistumisen peruuttaminen sääntökirjan
kohdan 15.5 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksu A-silmut
Noviisit
Debytantit
Juniorit
Seniorit

40 €
45 €
45 €
45 €
45 €

Ilmoittautumismaksut laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa
kilpailun jälkeen.

Ohjelmalomake

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava
viimeistään 15.11.2020 mennessä osoitteeseen
kisat.kkjt@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja
päiväys.

Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3tiedostona osoitteeseen kkjtmusiikit@gmail.com
15.11.2020 mennessä. Pyydämme nimeämään tiedostot:
SARJA_LUISTELIJA_SEURA. Musiikkitiedostot pyydetään
toimittamaan seuroittain kootusti. Järjestävä seura sitoutuu
hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on
oltava kilpailupaikalla (valmentajalla) myös varakopio CD-levyllä
(ei RW).

Arvonta

Luistelujärjestys arvotaan Pohjois-Kymen Liikuntayhdistyksen
toimistolla, Ilmarinkuja 3, Kouvola 18.11. kello 17.
Luistelujärjestys lisätään arvonnan jälkeen seuran kilpailusivuille
www.kookoojaataiturit.fi yhtenäisenä listauksena ja ryhmäjaot
vahvistetaan perjantaina 20.11.2020 samalla sivustolla.

Tulokset

Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen kotisivuillamme
www.kookoojaataiturit.fi

Muuta

Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja
-määräyksiä. Näillä voi olla vaikutusta kisajärjestelyihin.
Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla
tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun
turvalliseksi kaikille paikalla olijoillle.
Ajankohtainen koronaohjeistus julkaistaan kilpailuvahvistuksen
liitteenä ja sitä päivitetään myös kilpailun nettisivuilla.

Kilpailunjohtaja

Anna Hakalainen
kisat.kkjt@gmail.com, varapj.kkjt.yksarit@gmail.com
p. 040 9600 564

Tervetuloa Kouvolaan!
Jakelu

Kaakon ja itäisen alueen seurat
tuomaristo
STLL

Liitteet

Ilmoittautumislomake kilpailuihin, suunniteltu ohjelma -lomake

