
KILPAILUKUTSU
5.12.2022

Pääkaupunkiseudun Minit Cup 3. lohkon 2. valintakilpailu 22.1.2023

Tinttien ja Tähtidebytanttien kutsukilpailu 22.1.2023

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023
lunastaneita Minejä 3. lohkon 2. valintakilpailuun sekä Tintit ja Tähtidebytantit -sarjojen luistelijoita
kutsukilpailuun

Paikka Myllypuron jäähalli, Ratasmyllynkuja 1, 00900 Helsinki

Aika Sunnuntaina 22.1.2023 klo 8-

Sarjat sarja arviointi

Minit 2013 syntyneet laajennettu tähtiarviointi

Minit 2014 syntyneet ja nuoremmat laajennettu tähtiarviointi

Tintit suorituksen arviointi

Tähtidebytantit laajennettu tähtiarviointi

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä     seura varaa
oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023

Kentän koko 28,5x58 metriä

Arviointi Laajennettu  tähtiarviointi/ suorituksen arviointi

Arvioijat Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Taikkarin (www.taikkari.fi) kautta 12.12. klo 9 alkaen torstaihin
22.12.2022 klo 20.00 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohtaan merkitään laskutustiedot
ilmoittautumismaksua ja arvioijien kululaskua varten.

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että
luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan
kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset) sekä
järjestävän seuran www-sivulla.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat
voimassa. Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja
seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.

http://www.taikkari.fi/


Ilmoittautumismaksut
Sarja Maksu

Minit 2013 25�

Minit 2014 ja nuoremmat 25 �

Tintit 15�

Tähtidebytantit 25 �

Ilmoittautumismaksu veloitetaan tuomarilaskutuksen yhteydessä.

Musiikki
Musiikkitiedostot tulee tallettaa mp3-tiedostona Taikkariin 22.12.2022 klo 20
mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_VO
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Kilpailussa musiikki tulee olla mukana varalevyllä (CD ei RW) jään reunalla. Varalevyjä
ei kerätä järjestävän seuran toimesta.

Kilpailuvahvistus ja arvonta

Kilpailuvahvistus julkaistaan kilpailun verkkosivuilla 8.1.2023 mennessä. Arvonta
suoritetaan järjestävän seuran toimesta torstaina 12.1.2023.
Luistelujärjestys on nähtävillä kilpailun verkkosivulla 13.1.2023.
Jako verryttelyryhmiin suoritetaan keskiviikkona 18.1.2023.

Peruutukset

Arvonnan 12.1.2023 jälkeen tehtävissä peruutuksissa tulee esittää lääkärintodistus,
jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei veloiteta. Peruutukset pyydetään
merkitsemään Taikkariin ja ilmoittamaan sähköpostilla kilpailunjohtajalle.

Kilpailun nettisivut
http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/kilpailut/

Kilpailunjohtaja
Sinikka Jokilahti
sini.jokilahti@gmail.com
puh. 050 5308491

Jakelu
ETK, HTA, MTK & Tuomaristo

Tervetuloa Myllypuroon!

http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/kilpailut/

