Wasa Cup 2019
KILPAILUKUTSU 15.10.2019
Vaasan Luistinkerho ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin tai kilpailuluvan
lunastaneita luistelijoita Wasa Cup- kutsukilpailuun.
Paikka:

Vaasa Arena
Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa

Aika:

29.11-1.12.2019

Kilpailusarjat
ISU-arviointi:
Kansalliset juniorit, tytöt (LO, VO)
Kansalliset noviisit (Pohjoisen alueen rankingkisa, Pohjoisen alueen luistelijoita ei
karsita) (VO)
A-silmut (Pohjoisen alueen rankingkisa, Pohjoisen alueen luistelijoita ei karsita) (VO)
Tähtiarviointi:
Minit (VO)
B-silmut (VO)
Aluesilmut (VO)
Aluedebytantit (VO)
Aluenoviisit (VO)
Aluejuniorit (VO)
Taitajat (VO)
Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja pohjoisen alueen sääntöjä kaudelle 2019-2020
(liitteenä). Sarjakohtaiset verryttelyajat ja ryhmäkoot STLL:n sääntöjen mukaan.
Alustava aikataulu:
Torstai, 21. marraskuuta, arvonta Vaasa Arenalla 17:30
Perjantai 29.11.2018 15.00-21.00 (tarvittaessa)
Lauantai 30.11.2018 9.00-21.00
Sunnuntai 1.12.2018 9.00-18.00
Aikataulua tarkennetaan ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa osallistujien
määrän selvitessä.

Kilpailupäivänä noudatamme joustavaa aikataulua, joten pyydämme luistelijoita tulemaan
ajoissa paikalle. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulujen muutoksiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.11.2019 mennessä osoitteeseen
kilpailuvastaava@vaasanluistinkerho.fi. Järjestävä seura varaa oikeuden karsia luistelijoita,
karsinta ei koske seuran omia luistelijoita. Mahdollista karsintaa varten pyydämme
ilmoittamaan luistelijat sarjoittain toivotussa karsintajärjestyksessä. Tintit luistelevat pareittain.
Ilmoittakaa Tintit jo ilmoittautumisvaiheessa pareittain.
Ilmoittautumisessa on oltava luistelijoiden nimet, syntymäajat ja tiedot kilpailulisenssistä/
kilpailuluvasta.
Ilmoitattehan myös mihin osoitteeseen haluatte kilpailuvahvistuksen sekä mihin osoitteeseen
haluatte tuomarilaskun lähetettävän.
Laskutamme ilmoittautumismaksun tuomarikululaskun yhteydessä:
Kansalliset juniorit 60€
Kansalliset noviisit 45€
A-silmut 40€
B-silmut, Minit, Taitajat ja Aluesarjat 25€
Kilpailuvahvistus toimitetaan 20.11.2019 mennessä.
Suunniteltu ohjelma- lomake
Pyydämme toimittamaan kaikkien kilpailuun ilmoitettujen ISU-sarjojen luistelijoiden suunniteltu
ohjelma- lomakkeet 17.11.2018 mennessä osoitteeseen kilpailuvastaava@vaasanluistinkerho.fi
Musiikki:
Pyydämme toimittamaan ohjelmamusiikit sähköisenä mp3-tiedostona osoitteeseen
musiikki.vlk@gmail.com 17.11.2019 mennessä. Ottakaa myös CD-levy (ei RW)
mukaan kilpailupaikalle, CD-levyä käytetään vain tarvittaessa. Tiedostot
pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Peruutukset:
Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
kilpailuvastaava@vaasanluistinkerho.fi.
STLL:n sääntökirja 23.kohdan 15.5 mukaan
• jos toimitetaan lääkärintodistus, ei peritä ilmoittautumismaksua eikä arvioijakuluja
• mikäli osallistuminen peruutetaan ilman pätevää syytä, peritään normaalit
tuomarimaksut
Tuomaristot:

Tuomariston kokoonpano ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Tervetuloa Vaasaan!
Liitteet: majoitustarjous
Pohjoisen alueen säännöt
Jakelu: STLL, tuomarit ja tekniset, ETK, EVT, HSK, HTK, Jeppis Skating, JyTLS, KaTa, KK, KuTa,
OLK, PoriTa, RauTL, RTL, RoiTa, SalPa, SeiTL, STR, TaiKa, TRT, TL, UJK, Uplakers

