Rovaniemen Taitoluistelijat ry

KILPAILUKUTSU
29.1.2014

Santasport Cup 2014-kutsukilpailu 9.3.2014 (ML)
Rovaniemen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen muodostelmaluistelujoukkueita
kutsukilpailuun Lappi Areenalle 9.3.2014.
Aika

Sunnuntai 9.3.2014, kilpailu alkaa klo 8:00 (ei harjoituksia)

Kilpailupaikka

Lappi Areena, Hiihtomajantie 4, 96400 Rovaniemi
jääkentän koko 28 x 58 m

Kilpailusarjat

Tulokkaat, vapaaohjelman kesto enintään 3 min
Minorit, vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset Noviisit, vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset Juniorit, vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Kansalliset Seniorit vapaaohjelman kesto 3 min +/- 10 s
Aikuiset vapaaohjelman kesto vähintään 2 min 30 sek ja enintään 3 min 30 sek.
Kilpailuihin voidaan ottaa enintään 20 joukkuetta

Kilpailusäännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2013-2014. Kaikilla
sarjoilla käytetään uutta bonusarviointia (ilman bonuspisteitä). Kaikkien
joukkueiden tulee palauttaa liitteenä oleva Suunniteltu ohjelma –lomake (Liite 2)
25.2.2014 mennessä osoitteeseen lslauri@gmail.com .
Musiikki

Musiikki toimitetaan kilpailupäivänä ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailumusiikista jätetään kaksi kopiota CD-R-levyllä. Levyissä tulee olla
joukkueen nimi, sarja, musiikin kesto ja maininta ensisijainen levy/varalevy.
Jäähallissa on musiikkisoittimena CD-soitin, laite soittaa vain CD-R levyjä

Arvonta

Arvonta pidetään Lappi Areenan ala-aulassa torstaina 6.3.2014 klo 18.00.
Arvontatulokset tulevat RoiTa:n nettisivuille arvonnan jälkeen
www.rovaniementaitoluistelijat.net.

Alustava aikataulu
sunnuntai 9.3.2014 klo 8:00-12:00 (ei harjoituksia)
Lopullinen aikataulu vahvistetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa
oikeuden aikataulun muuttamiseen
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen
lslauri@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella (Liite 1). Ilmoittautumisen on
oltava perillä viimeistään 18.2.2014. Ilmoittautumismaksut:
100 €/minorit, kansalliset juniorit, kansalliset seniorit
60 €/tulokkaat, kansalliset noviisit
Ilmoittautumismaksut veloitetaan joukkueilta tuomarikulujen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 25.2.2014 asti, jälki-ilmoittautumisesta
perimme kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun.
Ilmoittautumisessa on selvitettävä luistelijoiden nimet, syntymäajat, seuran
virallinen edustaja, ja siinä on oltava vakuutus kilpailulisenssin tai kilpailuluvan

(mainittava kumpi on) voimassaolosta. Ilmoittakaa lisäksi, mihin osoitteeseen
haluatte kilpailuvahvistuksen ja tuomarilaskun.
Ilmoitattehan kilpailusihteerille, mikäli ette ei osallistu kilpailuun. Näin emme
turhaan odota ilmoittautumistanne ja saamme lopullisen aikataulun/ohjelman
päivitettyä mahdollisimman pikaisesti.
Kilpailuvahvistus Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisessa mainitsemaanne
osoitteeseen
Tuomarit

Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa

Ruokailu

Joukkueet voivat tilata ruokailun Lappi Areenan vieressä sijaitsevalta Lapin
Urheiluopistolta, ruokailutarjous on majoitustarjouksen yhteydessä (Liite 3).

Majoitus

Majoitustarjous Lapin Urheiluopistolta on liitteenä (Liite 3). Rovaniemeltä löytyy
myös useita hotelleja. Osallistuvat joukkueet hoitavat itse majoittumisen.

Kilpailun johtaja: Jani Irvankoski, p. 045-235 3534,
varapuheenjohtaja@rovaniementaitoluistelijat.net
Kilpailusihteeri: Laura Lauri, p. 045-235 3362, lslauri@gmail.com
TERVETULOA ROVANIEMELLE!
Liitteet

Liite 1 Ilmoittautumislomake
Liite 2 Suunniteltu ohjelma –lomake
Liite 3 Majoitustarjous + kartta

Jakelu

STLL, Tuomarit, RoiTa, OLK, SeiTL, WATS, Kemin Lämärit, KuLS, JoKa, JyTLS,
HSK, KTK

