KILPAILUKUTSU
4.3.2022

LOSUTA-CUPIN LOPPUKILPAILU 19.3.2022 RAISIOSSA
Turun Riennon Taitoluistelu ry kutsuu Lounais-Suomen alueen STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle
2021-2022 lunastaneita yksinluistelijoita LoSuTa-Cupin loppukilpailuun Raision jäähallille 19.3.2022.
Kilpailuun voivat osallistua osakilpailuista finaalipaikan lunastaneet luistelijat.
Paikka

Raision jäähalli 1, kartta

Kisakatu 3, Raisio
Aika

Lauantai 19.3.2022, klo 9:30 – n. 16:30
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat
-

Tintit 2013
Tintit 2014-2015
Minit
Silmut B
Aluesilmut
Aluedebytantit
Aluenoviisit
Aluejuniorit

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja Lounais-Suomen Taitoluistelun kilpailusääntöjä kaudelle
2021-2022.

Kentän koko

28 x 58 metriä

Arviointi

Arvosteluna on suorituksen arviointi Tinteillä ja muilla laajennettu tähtiarviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa www.taikkari.fi alkaen 04.03.2022 klo 9:00 ja
viimeistään 13.03.2022 klo 20.00.
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 15.03.2022 klo 20.00 ja tällöin
ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
• seura
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran edustaja kilpailupaikalla
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
Kilpailijoiden lisäksi ilmoitetaan myös kilpailuun menevät valmentajat ja seuran edustajat tai
toimihenkilöt. Kilpailuun pystyy ilmoittaa ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kilpailu- tai
toimihenkilöpassi voimassa.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
15 € Tintit
25 € muut sarjat,
perimme ilmoittautumismaksut tuomarilaskun yhteydessä.
Musiikki
Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona Taikkariin
(www.taikkari.fi) 14.3.2022 klo 20.00 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA_SEURA. Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot
välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). Varakopio
musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Arvonta

Luistelujärjestys arvotaan 16.03.2022 klo 20.00 Teams

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
Or call in (audio only)
+358 9 85626513,,604574746# Finland, Helsinki
Phone Conference ID: 604 574 746#
Find a local number | Reset PIN
Learn More | Meeting options
Arvonnan tulokset julkaistaan Turun Riennon Taitoluistelu ry:n nettisivuilla. Arvonnan jälkeen
peruutetuista luistelijoista tulee olla lääkärintodistus.
Huomioitavaa

Kilpailun järjestelyissä noudatetaan alueen viranomaisten ohjeistusta koronan osalta.
Seuratkaa nettisivulta päivityksiä aikatauluihin ja mahdollisia rajoituksia yleisön paikallaoloon.
Luistelijoiden nimet ja kilpailun tulokset julkaistaan tapahtuman nettisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa. Myös luistelijoiden kuvia voidaan käyttää lehdissä, nettisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa. Kilpailuun osallistuminen edellyttää lupaa tietojen ja kuvien käyttämiseen.

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille

Kilpailun nettisivut
https://www.turunriennontaitoluistelu.fi/
Tiedustelut

losutacup@turunriennontaitoluistelu.fi

Kilpailun johtaja Mika Saarinen
p. 0400 243 504
Kilpailusihteeri

Jaana Päivärinta
kilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi

TERVETULOA RAISIOON!

Jakelu

ParSport, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, TRT, UJK, VSTL, VG-62, Arvioijat

