MUODOSTELMALUISTELUN SM-NOVIISIEN, SM-JUNIOREIDEN JA SM-SENIOREIDEN PRESEASON -TAPAHTUMA
PIRKKOLAN JÄÄHALLISSA LAUANTAINA 16.10.2021
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen muodostelmajoukkueita SMnoviisien, SM-junioreiden ja SM-senioreiden PreSeason-tapahtumaan.
PreSeason ei ole kilpailu eikä joukkueita aseteta paremmuusjärjestykseen. Joukkueille tarjotaan tilaisuus arvioittaa
ohjelmansa teknisillä spesialisteilla ennen varsinaisen kilpailukauden alkua. Seniori- ja juniorijoukkueet voivat valita
esittävätkö lyhyt- vai vapaaohjelmansa. Kukin joukkue saa ohjelmastaan teknisen spesialistin arvion luisteluvuoronsa
jälkeen.
Tapahtuma on suljettu yleisöltä.
Aika
Paikka

LA 16.10.2021 klo 11:00-19:00
Pirkkolan Jäähalli, Plotinrinne 8, 00630 Helsinki.

Tapahtuman koordinaattorit

Nina Salmela-Mäkelä, 040 7213347, ninajsa@gmail.com
Laura Frey, 050 331 8863, hsktoimisto@hsk.fi

Sarjat
Musiikkilaitteet

Muodostelmaluistelu, SM-noviisit, SM-juniorit, SM-seniorit.
Musiikit soitetaan tietokoneelta. Musiikit tulee toimittaa Taikkarin kautta. Tarkemmat
ohjeet vahvistuksen yhteydessä.

Sarjojen alustava
luistelujärjestys

SM-noviisit, SM-Juniorit, SM-seniorit
Ei harjoituksia. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulun muutoksiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoitus joukkueen osallistumisesta tulee tehdä mahdollisimman pian (viimeistään
19.9.) sähköpostitse: ninajsa@gmail.com. Ilmoita joukkue, sarja ja luistelijamäärä.
Virallinen ilmoittautuminen tapahtuu Taikkarin kautta. Siitä toimitetaan erillinen ohje
alustavasti ilmoittautuneille joukkueille. STLL tarjoaa Taikkarin käyttöön koulutusta 9.9.

https://www.lyyti.fi/reg/Taikkari_koulutusta_seuroille_0822
Kuvaaminen

Vain oman joukkueen kuvaaminen on tapahtumassa sallittu. Joukkueen suorituksen saa
videoida ja/tai kuvata vain joukkueen etukäteen nimeämä henkilö.

Osallistumismaksu

170 € /joukkue, sisältäen tuomarikulut. Osallistumismaksu laskutetaan joukkueilta
ilmoittautumisen jälkeen vahvistuksen yhteydessä ja lasku tulee olla maksettuna
laskussa olevaan eräpäivään mennessä ennen tapahtumaa.

Tekniset spesialistit

Tapahtuman tekniset spesialistit ilmoitetaan vahvistuksessa.

Vahvistus

Aikataulu ja luistelujärjestys sekä vahvistus liitteineen julkaistaan tapahtuman wwwsivulla viimeistään 10.10.2020.

Koronaepidemian vaikutukset PreSeasoniin
Järjestäjä seuraa ja noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä
koronaepidemiaan liittyen. Järjestäjä kiinnittää mahdollisuuksien mukaan erityistä
huomiota siihen, että joukkueet pystyvät toimimaan omina ryhminään pitäen turvavälit
muihin joukkueisiin. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että tapahtumaan osallistuvat
joukkueet eivät mahdollisesti voi seurata tapahtumaa katsomosta. Tarkemmat ohjeet
toimitetaan vahvistuksen yhteydessä.
Järjestäjä pidättää oikeuden perua tapahtuma 1.10.2021 asti.

Tervetuloa yhteiseen kauden aloitustapahtumaan!
Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry
Nina Salmela-Mäkelä & Laura Frey
Jakelu

ESS, EsJt, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JoKa, JTL, JyTLS, Kaari, KKJT, KuLS, LTL, OLK,
RoiTa, TapTL, TTK, TRT, VG-62, STLL

