KILPAILUKUTSU
27.12.2019

UUDENMAAN ALUEEN ALUECUP -VALINTAKILPAILU
Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu Uudenmaan alueen kilpailupassin tai –luvan lunastaneita luistelijoita AlueCupin 2. valintakilpailuun Aluejuniorit tytöt sarjassa. AlueCup-kilpailu järjestetään kutsukilpailujen yhteydessä.
Aika ja paikka
8.2.2020 Kisakallion Urheiluopiston jäähalli, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja
Valintakilpailun sarjat arviointeineen
Aluejuniorit

ISU-Arviointi

Kilpailuaikataulu
Lauantaina 8.2.2020, jääaikaa on kilpailuille varattu klo 8:30 – 21:30.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulun muuttamiseen.
(Luistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kilpailupaikalle saavuttaessa jäähallin ala-aulassa).
Kilpailusäännöt
Noudatamme kauden 2019-2020 STLL:n ja Uudenmaan alueen kilpailusäännöt kaudelle 201920

Tuomarit

Tuomarit ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksu
Ilmoittautuminen VTL:n nettisivujen ilmoittautumislomakkeella 23.1.2020 klo 21:00
mennessä. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta vtl.kutsukilpailut@gmail.com.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset ja
AlueCupin finaalipaikan lunastaneet) ja järjestävän seuran www-sivuilla sekä Uudenmaan
alueen www-sivuilla.
Ilmoitathan samalla laskutusosoitteen sekä sähköpostiosoitteen kilpailuvahvistusta varten.
Aluejuniorit sarja arvostellaan ISU-arvioinnilla.
Laskutamme ISU-arvioinnilla arvioitaviin sarjoihin osallistuvilta osallistumismaksun 45
€/luistelija sekä tuomarikulut seuroilta jälkikäteen.
Peruuttaminen
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vtl.kutsukilpailut@gmail.com.
Kilpailuvahvistuksen lähettämisen jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pyydämme lähettämään
lääkärintodistuksen 16.2.2020 mennessä, jotta ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja ei
veloiteta.

Jos lääkärintodistusta ei toimiteta, laskutetaan ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut
normaaliin tapaan. Peruutustapauksessa seurat voivat vaihtaa tilalle toisen luistelijan samaan
sarjaan 28.1.2020 klo 20 saakka.
Kilpailuvahvistus ja arvonta
Lähetämme kilpailuvahvistuksen 26.1.2020.
Arvonta järjestetään Nummelan Yrityskeskuksella keskiviikkona 29.1.2020 klo 19:00.
Arvonnan tulokset julkaistaan VTL:n nettisivuilla viimeistään sunnuntaina 2.2.2020.

Musiikki ja ohjelmalomakkeet
Kilpailumusiikit toimitetaan MP3- muodossa 29.1.2020 mennessä osoitteeseen
vtl.musiikit@gmail.com. Musiikki nimettynä: luistelijan nimi_ seura_sarja. Varalevy (CD-levy)
tulee olla mukana kilpailuissa.
Ohjelmalomakkeet toimitetaan 29.1.2020 mennessä osoitteeseen vtl.lomakkeet@gmail.com
Palkintojenjako ja AlueCup -mestaruuskilpailupaikat
Suoritamme palkintojenjaon jäähallin buffetissa tulosten selvittyä.
Valintakilpailuista alueen mestaruuskilpailuihin pääsee aluejuniorit sarjasta yhteensä 8
luistelijaa. Tässä AlueCupin 2. valintakilpailussa jaetaan 4 mestaruuskilpailupaikkaa.
AlueCup-mestaruuskilpailupaikan saajat ilmoitetaan palkintojenjaon yhteydessä.
Ruokailu

Kisakallion päärakennuksesta on mahdollisuus ostaa päivällinen noutopöydästä.
VTL pitää buffettia jäähallilla kilpailujen aikana.

Ensiapu

Kilpailussa ei ole paikalla lääkäriä. Ensiavusta vastaavat sairaanhoitajat
tai ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt. Ensiapuhenkilökunta päivystää jäällemenoportilla.

Jakelu

Uudenmaan alueen yksinluisteluseurat: HyTL, Ice Team Raasepori, JTL, KeLS, LT, MJT, NTL, TL,
VTL

Lisätietoja

Lisätietoja saat kilpailunjohtajalta, -sihteeriltä ja VTL:n nettisivuilta

Tuija Uosukainen
Kilpailunjohtaja
vtl.kutsukilpailut@gmail.com
puh. 050 338 7396

Satu Parikka
Kilpailusihteeri
vtl.kutsukilpailut@gmail.com
puh. 040 844 3315

TERVETULOA KISAKALLIOON!

