KILPAILUKUTSU
22.9.2019

UPLAKERS SYNCHRO 2019 MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 10.11.2019
Uplakers Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2019-2020 lunastaneita
muodostelmaluistelun joukkueita UPLAKERS SYNCHRO 2019 muodostelmaluistelun kutsukilpailuun.
Paikka

Nokian jäähalli 1
Hinttalankatu 6
37100 Nokia
https://www.google.fi/maps/@61.4823946,23.5268412,15z

Alustava aikataulu
Sunnuntaina 10.11.2019 alkaen klo 11 ja päättyen noin klo 16. Palkintojenjako on jäällä heti
tulosten selvittyä. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
Kansalliset noviisit
Kansalliset juniorit

LO kesto/kerroin

VO kesto/kerroin
3min +-10sek
3min +-10sek

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.

Kentän koko

27,50 x 58 metriä

Arviointi

Käytössä on MUPI-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 6.10.2019 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen muodostelma@uplakers.fi liitteenä olevalla lomakkeella. Otsikoikaa
ilmoittautumissähköpostiviesti:
UPLAKERS SYNCHRO 2019 ILMOITTAUTUMINEN/SARJA/SEURA/JOUKKUE
Hallikapasiteetista johtuen voimme joutua rajoittamaan joukkueiden määrää.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
seura
joukkueen nimi
kilpailusarja
valmentaja(t)
joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa
huoltaja(t)
luistelijoiden nimet
luistelijoiden syntymäajat
mahdollinen kuvaaja
mahdollinen bussinkuljettaja

sähköpostiosoite vahvistusta varten
sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa.
Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse 11.10.2019 ilmoittautumisessa mainitsemaanne
osoitteeseen.
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
Kansalliset novisiit
Kansalliset juniorit

Maksu
100€
100€

Maksuohjeet ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta
seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään perjantaina 25.10.2019
klo 20.00 mennessä osoitteeseen muodostelma@uplakers.fi . Lomakkeeseen on merkittävä
myös valmentajan puhelinnumero. Otsikoikaa sähköpostiviesti: UPLAKERS SYNCHRO 2019
SUUNNITELTU OHJELMA.
Musiikki

Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
muodostelma@uplakers.fi 25.10.2019 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_JOUKKUE_SEURA. Otsikoikaa sähköpostiviesti: UPLAKERS SYNCHRO 2019
MUSIIKKI.
Musiikista on oltava mukana kilpailuissa myös kaksi (2) varakopiota CD-levyllä (ei RW).
Levyjen tulee olla hyvässä kunnossa ja niihin tulee olla selkeästi merkittynä sarja, joukkueen
nimi ja musiikin kesto.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.

Arvonta

Arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta. Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan
kilpailuvahvistuksessa.

Ruokailu

Joukkueille ei ole järjestettyä ruokailua.

Käsiohjelma
Käsiohjelmatiedot julkaistaan sähköisenä versiona. Tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksessa
annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Pääsyliput

5 euroa, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Katsomossa on numeroimattomat paikat.
Pääsylippuja myydään Nokian jäähallilla kilpailupäivänä klo 10 alkaen. Maksuvälineenä käy
ainoastaan käteinen.

Kilpailun nettisivut
https://taitoluistelu-uplakers-fi.sporttisaitti.com/kilpailut/seuran-jarjestamat-kilpailut201/uplakers-synchro-muodostelmaluis/
Kilpailun johtaja Marjut Kuusijoensuu-Prusi
Yhteystiedot (muodostelma@uplakers.fi, p. 0400 832 883)
Kilpailun sihteeri Jaana Virtanen
Yhteystiedot (muodostelma@uplakers.fi, p. 0503904374)
Kilpailun sähköpostiosoite
muodostelma@uplakers.fi

Lämpimästi tervetuloa Nokialle!
Uplakers Taitoluistelu

Jakelu

kutsutut seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Ilmoittautumislomake (sisältää ilmoittautumislomakkeen lisäosan ja Ilmoittautumisohjeen)
Suunniteltu ohjelma -lomake

