1
KILPAILUVAHVISTUS

24.8.2020

A-ALOITUSKILPAILU 4. JA 5.9.2020
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry ja Helsingin Taitoluisteluklubi ry kiittävät ilmoittautumisestanne ja vahvistavat
luistelijoidenne osallistumisen A-Aloituskilpailuun 4. ja 5.9.2020.
A-Aloituskilpailun järjestäjät HTA ja HTK lähettävät omat kilpailuvahvistuksensa ja tämä vahvistus koskee
HTA:n lauantaina järjestämää kilpailua, jossa luistelevat SM-Noviisit, LO.

Aika ja paikka

Lauantai 5.9.2020 noin klo 8.45 - 12.15
Oulunkylän Jäähalli, Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/haeyhteystietoja/toimipistekuvaus?id=40256
Aika ja alustava aikataulu
Noin klo 8.45 – 12.15.
Järjestävät seurat varaavat oikeuden aikataulumuutoksiin.
Ks kohta korona-ohjeistus
Kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksut

Sarja
SM-Noviisit, tytöt ja pojat

Lo, kesto/kerroin
2.20 +-10 s

Vo, kesto/kerroin

Osall.maksu
45 e

Ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut laskutetaan jälkikäteen seuroilta.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

Arviointi

ISU-arviointi.

Arvioijat

Tuomarit: Pia Alhonen, Anette Henttinen, Jasmiina Leskinen. TC Anu Niiniranta, TS Anna
Rapanen. RO Hanna Korhonen, DO Christina Holm.

Ilmoittautuneet ja osallistumisen peruuttaminen
Lista liitteenä
Luistelija saa osallistua kilpailuun ainoastaan täysin terveenä. Mikäli luistelija on oireinen,
osallistuminen tulee peruuttaa. Jos peruuttaminen tapahtuu tuntia ennen arvontaa 2.9. klo
19.00 mennessä, lääkärintodistusta ei tarvita emmekä veloita osallistumismaksua ja
tuomarikuluja. Arvonnan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyt peruutukset veloitamme.
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Korona-ohjeistus
Seuraamme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita ja päivitämme tietoja tarpeen mukaan.
Osallistuva seura huolehtii ohjeet kilpailuun osallistuville.
Vahvistuksen päivämäärällä seuraavat ohjeet:
• Luistelija voi tulla hallille tunti ennen oman verryttelyryhmänsä alkua.
• Järjestämme mahdollisimman väljät pukukoppitilat luistelijoille. Viereisen liikuntapuiston
liikuntasali on varattu verryttelyyn – myös ulkona voi verrytellä säiden salliessa.
• HTA suosittaa, että max 2 huoltajaa saapuu kisakatsomoon – Oulunkylän hallin
kisakatsomotilat ovat rajalliset.
o katsomossa voi seurata oman luistelijan ja hänen verryttelyryhmänsä kilpailun.
o kisakatsomoon käynti ainoastaan hallin yleisöovesta – seuraa kyltitystä paikalla.
o huoltaja ei voi tulla luistelijoiden ovesta sisään tai hallin aulatilaan tai
pukukoppeihin.
• kisakatsomossa suositamme käyttämään kasvosuojainta sekä ehdottomasti huolehtimaan
turvaväleistä
• kehotamme luistelijaa ja huoltajia poistumaan kisapaikalta mahdollisimman pian
kisasuorituksen jälkeen
• kilpailu on konekisa ja tuloksia voi seurata netistä reaaliajassa. Ilmoitamme linkin
myöhemmin.
• Palkintojenjakoa ei suoriteta kisapaikalla mutta toimitamme Top3 -palkinnot jälkikäteen
seuroille.
• Myös arvioitsijoiden työskentely- ja taukotilassa huolehditaan turvaväleistä
mahdollisimman hyvin. Arvioitsijoille on tarjolla pientä syötävää ja lämmintä juotavaa
taukotilassa.
• Valmentajille emme pysty tilan puutteen vuoksi järjestämään tarjoilua.
• Mikäli koronatilanne muuttuu radikaalisti, varaamme oikeuden muuttaa näitä ohjeita tai
peruuttaa kisan lyhyelläkin varoitusajalla.

Arvonta ja verryttelyryhmäjaot sekä julkaisu nettisivuilla
Luistelujärjestyksen arvonta ja verryttelyryhmäjaot suoritetaan liiton ohjeistuksen mukaan
mahdollisimman myöhään. Arvonta tehdään ISUCalc -tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (Random)
ke 2.9. klo 20.00 ja julkaistaan saman päivän aikana kilpailun nettisivuilla:
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/aloituskilpailu-a-4-5-9-2020/
Luistelujärjestys lähetetään myös seuroille. Arvonnan jälkeen tulleet muutokset ym.
kilpailuinformaatio julkaistaan ainoastaan nettisivuilla!

Suunniteltu ohjelma -lomakkeet ja musiikit
SM-Noviisien suunniteltu ohjelma -lomakkeet pyydämme toimittamaan viimeistään la
29.8.2020 osoitteeseen: taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com.
Musiikki soitetaan CD-laitteella, joten pyydämme luistelijoita tuomaan CD-kilpailulevyn ja
varalevyn mukana kisapaikalle.

Muuta huomioitavaa
Aloituskilpailuissa ei voi suorittaa elementtitestejä.
Oulunkylän jäähallilla on maksuton pysäköinti, paikkoja on rajoitetusti
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Kilpailunjohtaja
Helsingin Taitoluisteluakatemia ry
Sirkka Kiilamo, taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com, puh. 050 350 5144

SM-NOVIISIT! TERVETULOA KILPAILEMAAN A-ALOITUSKILPAILUUN OULUNKYLÄÄN

Jakelu
Helsingin alueen seurat: EVT, HTA, HTK, KaTa
LoSuTan alueen seurat: PoRiTa, RauTL, SalPa, TRT

Muu jakelu

Arvioijat
Carita Lehtola
Mette Vilos

