
Tähtisarjojen kutsukilpailu
lauantaina 13.11.2021

Lappeenrannan luistelijat ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle
2021–2022 lunastaneita luistelijoita tähtisarjojen kutsukilpailuun Lappeenrannan
jäähalliin kisapuistoon, Kisakatu 9, 53200  Lappeenranta.

Kilpailusarjat

Tintit Aluedebytantit
Minit Aluenoviisit
Silmut B Aluejuniorit
Taitajat Aluesilmut

Kaikissa sarjoissa on mahdollista järjestää sekä tyttöjen että poikien sarjat. Sarjoja on
mahdollista jakaa tai yhdistää ikäluokittain sen mukaan kuin  ilmoittautumisia tulee.
Lappeenrannan Luistelijat ry varaa oikeuden sarjojen  muutoksiin ilmoittautumisajan
päätyttyä .

Arviointi
Tinteillä on suorituksen arviointi, muilla sarjoilla laajennettu tähtiarviointi.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tehdään Taikkarissa ma 11.10.2021 - la 30.10.2021.

Ilmoittautumisessa on oltava kilpailijan nimi, syntymäaika ja kilpailusarja,
seuranedustaja kilpailupaikalla, sekä sähköpostiosoite, johon vahvistus, sekä
osallistumis- ja tuomarimaksut lähetetään.

Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin otettavia luistelijamääriä, sekä
mahdollistaa kaikille oman seuran luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Mikäli karsintaa
joudutaan tekemään, ovat kilpailuun kutsuttujen seurojen luistelijat etusijalla. Luistelijat
pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa karsintajärjestyksessä.

Ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailijoilla on asianmukainen passi tai vakuutus ja
kilpailulupa. Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Ilmoittautumismaksut: Tintit 15 €/luistelija, muut sarjat 25 €/luistelija.
Ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta tuomarikulujen kanssa kilpailun  jälkeen.



Aikataulu
Jääaika varattu alustavasti klo 8.00-18.00. Lappeenrannan Luistelijat ry pidättää oikeuden
aikataulun muutoksiin.

Luistelujärjestys
Luistelujärjestys arvotaan Lappeenrannan jäähallilla sunnuntaina 7.11.2021 ja sen jälkeen
arvonnan tulokset ovat nähtävillä seuramme kotisivulla viimeistään seuraavana päivänä
osoitteessa: www.lrl.fi

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n sääntöjä kaudelle 2021-2022.

Musiikit
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit seuroittain kootusti mp3-tiedostoina
ilmoittautumisen yhteydessä.
Tiedostot nimetään: SARJA_LUISTELIJA_SEURALYHENNE. Järjestävä seura sitoutuu
hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista oltava mukana myös CD levy
(ei RW).

Tuomaristo
Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Palkintojen jako
Palkintojen jakoa ei järjestetä. Palkinnot ja luistelijoiden diblomit toimitetaan  osallistuneille
seuroille postitse tai valmentajan mukana. Tulokset kuulutetaan  ja päivitetään kisasivuille
heti niiden valmistuttua.

Muuta
Varaamme oikeuden perua kilpailu lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin  vaatiessa.
Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja - määräyksiä. Tarkemmat
ohjeistukset vahvistuksen yhteydessä

Jakelu
HaTal, KoTa, KKJT, KTL, LrTL,  LoTTa, ML, PTL, JoKa

TERVETULOA LAPPEENRANTAAN!

Lappeenrannan Luistelijat ry:n puolesta

Johanna Suurkaulio, Anne Lohi,

kilpailujohtaja kilpailusihteeri


