Muodostelmaluistelun Lounais-Suomen alueen aluemestaruuskilpailut
13.1.2019
Turun Riennon Taitoluistelu ry (TRT) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne aluemestaruuskisoihin
13.1.2019 Kupittaan Marli Areenalle.

Kilpailupaikka
Marli Areena (Kupittaan jäähalli), Hippoksentie 2, 20720 Turku
https://turku-areenat.fi/fi/marli-areena
Aikataulu
Sunnuntaina 13.1.2019 klo 10.00 alkaen (ei harjoituksia).
10-10.30 Aikuiset ja Noviisit
10.50-12.00 Tulokkaat
12.15-12.50 Juniorit ja Seniorit
13.00-13.35 Minorit ja Masters
13.50-14.30 SM-Noviisit ja SM-Juniorit
14.45-15.15 Palkintojen jako
Yksityiskohtainen koppiaikataulu on liitteenä ja se päivitetään joukkueilla arvonnan jälkeen.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2018–2019.
Arvioijat
Lista arvioijista liitteenä.
Ilmoittautumismaksut
MUPI (Tulokkaat, Aikuiset, Noviisit) 100 € / Joukkue
ISU (Minorit, Juniorit, Seniorit, Masters ja SM-Joukkueet) 140 € / Joukkue
Ilmoittautumismaksu laskutetaan seuroilta tuomarikululaskun yhteydessä.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet toimitettava viimeistään 2.1.2019 mennessä
ohjelmat@turunriennontaitoluistelu.fi
Musiikki

Kilpailumusiikki toimitettava MP3- muodossa musiikit@turunriennontaitoluistelu.fi 2.1.2019 mennessä
Tiedostot pyydetään nimeämään SARJA/JOUKKUE/SEURA
Musiikista tulee olla kisoissa mukana varakopio CD-levyllä.

Arvonta

Arvonta suoritetaan ma 7.1.2019 klo 18.00 Kupittaan Marli Areenan, Jäähallin kahviossa
järjestävän seuran toimesta. Marli Areena (Kupittaan Jäähalli, Hippoksentie 2, 20720 Turku.
Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.

Jäähalliin saapuminen / Akkreditointi
Jäähalli avataan luistelijoita varten klo 08.00. (kartta liitteenä)
Pyydämme joukkueiden edustajia akkreditoitumaan kilpailutoimistossa halliin saapuessa ja muun joukkueen
odottamaan kisatoimiston ulkopuolella sen aikaa, ettei toimiston sisäänkäynti tukkeudu.
Edustajien tulee tarkistaa ja allekirjoittaa ilmoittautumislomake. Mikäli ilmoittautumislomakkeeseen on tullut
muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan tasalla olevan lomakkeen / korjaamaan lomakkeen
kilpailutoimistossa.

Pysäköinti
Kupittaan jäähallin pihalla ei ole parkkitilaa. Maksuton yleisöpysäköinti on Hippoksentien ja Blomberginaukion
kulmassa olevalla isolla parkkipaikalla, mistä siirtyminen jäähalliin Hippoksentien kävelytietä pitkin (n. 200 m).
Joukkueiden bussit voivat jättää luistelijat jäähallin pihaan ja ajaa sen jälkeen ohjatulle parkkialueelle.
Ajo-ohjeet ja kartta löytyvät Kupittaa hallin nettisivuilta
https://turku-areenat.fi/fi/marli-areena/yhteystiedot
Lämmittelytilat
Lämmittelyyn varatut tilat ovat jäähallissa ja Veritas stadionin ala-aulassa (opastus ja kartta).
Joukkueiden paikat jäähallissa
Joukkueilla ei ole nimettyjä paikkoja vaan joukkueet voivat sijoittua vapaasti esim. katsomon kaarteisiin ja
takakatsomoon.
Kukat ja Lahjat
Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua, Joukkueille tarkoitetut lahjat jätetään
pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueille nimettyihin lahjakasseihin, jotka kilpailunjärjestäjä toimittaa
joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen jälkeen.
Palkintojenjako
Palkintojen jako on jäällä viimeisen kilpailusuorituksen ja ohjelma esitysten jälkeen n. klo 14.45-15.15.
Ruokailu
Joukkueilla on mahdollisuus ruokailuun jäähallin alakerran kahviossa.
Joukkueruokailussa on tarjolla kanapastaa tai kasvisvaihtoehto, salaattia, leipä, levite ja ruokajuoma hintaan
10€/ annos.
Liitteenä tilauslomake, joka tulee palauttaa trt.muodostelma@gmail.com 4.1.2019 mennessä.
Pääsyliput

Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on saatavilla kilpailupaikan pääovelta
klo 08.30 alkaen. Maksuvälineenä käy kortti ja käteinen.
Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 15 €, Lapset (7-15 vuotta) 10 €

Kilpailujohtajat
Erja Lehtonen puh. 050 3067723
Matti Franck puh. 043 824 5389

erjalehtonen@hotmail.com
mfranck05@gmail.com

Auli Iivonen

auli.iivo@gmail.com

Kilpailusihteeri
puh 044 519 8313

Kilpailun internet-sivut
http://www.turunriennontaitoluistelu.fi/kilpailut/
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