KILPAILUVAHVISTUS 31.8.2020

HONEYSTY CUP 11.-13.9.2020

Koovee ry taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne Honeysty Cup
IC-kilpailuun
Paikka

Hakametsän harjoitushalli 2, Keltinkatu 2, Tampere

Aika ja aikataulu
pe 11.9.2020 klo 16:00 – 19:10
pe 11.9.2020 klo 19:10 – 19:45

Debytantit tytöt (29), vapaaohjelma
Debytantit pojat (5), vapaaohjelma

la 12.9.2020 klo 9:30 – 13:40
la 12.9.2020 klo 13:40 – 14:05
la 12.9.2020 klo 15:00 – 16:25
la 12.9.2020 klo 16:45 – 17:20
la 12.9.2020 klo 17:20 – 17:45
la 12.9.2020 klo 17:45 – 18:00

SM-noviisit tytöt (41), lyhytohjelma
SM-noviisit pojat (4), lyhytohjelma
SM-Juniorit tytöt (12), lyhytohjelma
SM-Juniorit pojat (6), lyhytohjelma
SM-Seniorit miehet (4), lyhytohjelma
SM-Seniorit naiset (2), lyhytohjelma

su 13.9.2020 klo 9:30 – 14:30
su 13.9.2020 klo 15:15 – 15:40
su 13.9.2020 klo 15:40 – 17:15
su 13.9.2020 klo 17:45 – 18:25
su 13.9.2020 klo 18:25 – 18:50
su 13.9.2020 klo 18:50 – 19:15

SM-noviisit tytöt (41), vapaaohjelma
SM-noviisit pojat (4), vapaaohjelma
SM-Juniorit tytöt (12), vapaaohjelma
SM-Juniorit pojat (6), vapaaohjelma
SM-Seniorit naiset (2), vapaaohjelma
SM-Seniorit miehet (4), vapaaohjelma

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020 – 2021
ISU-SÄÄNNÖT sarjoissa SM-Seniorit, SM-Juniorit ja SM-Noviisit
STLL-SÄÄNNÖT sarjassa Debytantit

Arviointi

Käytössä on ISU -arviointi

Arvioijat

Kilpailun järjestäjä on koonnut tuomaripaneelit. Lista tuomaristosta on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
STLL Suosituksen mukaisesti otamme vastaan peruutuksia terveydellisistä syistä aina
kisapäivän aamuun saakka. Jos kilpailija tuntee sairastuneensa tai on syytä epäillä
altistuneensa Covid-19 virukselle on syytä vetäytyä kilpailusta.
Lähetäthän äkillisissä sairastapauksissa mieluiten viestin kilpailun johtajalle ja sihteerille, jotta
tieto tavoittaa mahdollisimman pian.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-Seniorit, -Juniorit ja Noviisit
Debytantit

maksu
90€
60€

Ilmoittautumismaksu on maksettava 31.8.2020 mennessä Koovee ry/taitoluistelun tilille
FI44 5730 0820 1129 24. Merkitkää maksu Seura / Honeysty cup
Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava heti
osoitteeseen kilpailut.koovee@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Musiikki

MP3 –muodossa toimitettava heti osoitteeseen kilpailut.koovee@gmail.com.
Musiikista on oltava mukana myös varakopio (CD)

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat elementtitasot on koottuna tuomariston käyttöön.

Arvonta
Paikka
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Kooveen toimisto tai
Kilpailutoimisto

Pvm/Aika
9.9.2020
(Perjantain sarjat)
10.9.2020
(Lauantain sarjat)

Luistelujärjestykset julkaistaan heti arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.
Jako verryttelyryhmiin tehdään samalla arvonnan yhteydessä eli keskiviikkona 9.9.2020 ja
10.9.2020. Poisjäännit klo 12 mennessä arvontapäivänä.
Tulossivut

https://www.honeystycup.fi/

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille klo 8. Sisäänkäynti on Haka2 harjoitushallin leikkikentän päädyssä
sivuovella. Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan kilpailun vastaanotossa.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella. Pysäköinti on maksuton

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat: Haka2-hallin yläkerran liikuntasali ja käytävät sekä mahdollisesti
Hakametsä –hallin juoksusuora johon yhteys ulkokautta.

Palkintojenjako

Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan kilpailun jälkeen. Ilmoitamme
palkintojenjakokäytännöstä kilpailupäivänä.

Ruokailu

Ruokailujärjestelyt kilpailijoille: Jäähallin kahvio palvelee Haka2 hallissa. Kilpailijoille ei ole
järjestetty ruokailua. Lähistöllä mm. Prismakeskus, jonka kahvilassa on lounastarjoilua.
Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille: Valmentajille ja arvioijille on varattu ruokailu ja
välipalaa.

Pääsyliput

Tapahtuma on maksuton

Kilpailun nettisivut

https://www.honeystycup.fi/

Kilpailun sihteeri Karoliina Kairtamo
kilpailut.koovee(a)gmail.com
040 825 6822
Kilpailun johtaja Ville Kauppinen
040 861 9106
Jakelu

Osallistuvat seurat, STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
TERVETULOA KILPAILEMAAN!

