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TIKSI ICECLUB 23.1.2021
Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita
muodostelmaluistelun joukkueita Tiksi IceClub -kutsukilpailuun.
Paikka

Trio Areena, Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54, 01300 Vantaa. Kartta: Trio Areena, Tikkurila.

Aika ja alustava aikataulu

Lauantai 23.1.2021 klo 9-17

Aloittelevat Tulokkaat, Tulokkaat, Minorit, SM-Noviisit,
SM-Juniorit (lyhyt- ja vapaaohjelma*) ja Aikuiset
* SM-Juniorien ohjelma/-t vahvistetaan kilpailuvahvistuksessa

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa ja päivitetään sen jälkeen kilpailun
nettisivuille. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.

Arviointi

Aloittelevissa Tulokkaissa, Tulokkaissa ja Aikuisissa käytetään MUPI-arviointia.
Minoreissa, SM-Noviiseissa ja SM-Junioreissa käytetään ISU-arviointia.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään keskiviikkona 2.12.2020 klo 20.00
mennessä osoitteeseen tiksi.iceclub@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella.
Kilpailun osallistujamäärä on rajoitettu ja mukaan otetaan joukkueita
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisessa on mainittava:
● seura
● joukkueen nimi
● kilpailusarja
● valmentaja(t)
● joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa
● huoltaja(t)
● luistelijoiden nimet
● luistelijoiden syntymäajat
● mahdollinen kuvaaja
● mahdollinen bussinkuljettaja (paikat linja-autoille varataan tämän mukaan)
● sähköpostiosoite vahvistusta varten
● sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten
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Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. Seura
vakuuttaa ja vastaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja toimihenkilöillä on
toimihenkilöpassi voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 9.12.2020 klo 20.00 mennessä
ja tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Osallistumismaksu määräytyy arviointiperusteen mukaisesti:
- ISU -arvioitavat sarjat: 140,00€ / joukkue.
- MUPI -arvioitavat sarjat: 100,00€ / joukkue
Osallistumismaksu laskutetaan arviointikululaskun yhteydessä kilpailun jälkeen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään torstaina 31.12.2020 klo
20.00 mennessä osoitteeseen tiksi.iceclub@gmail.com. Lomakkeeseen on merkittävä myös
valmentajan nimi, puhelinnumero ja päiväys.
Lomakkeen pyydämme nimeämään: Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Suunniteltu ohjelma
Musiikki

Musiikkitiedostot on toimitettava viimeistään torstaina 31.12.2020 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen tiksi.iceclub@gmail.com.
Tiedostot pyydämme nimeämään: Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Musiikki.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista tulee olla mukana myös varakopio levynä. Levyn tulee olla hyvässä kunnossa ja
siinä pitää olla joukkueen nimi, sarja ja kesto. Pyydämme joukkueita huomioimaan, että itse
poltetun CD:n on oltava CDR-tyyppinen.

Arvonta
Luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 13.1.2021 klo 18 Trio Areenalla.
Ruokailu
Joukkueilla on ruokailumahdollisuus Tikkurilan Urheilutalon kahviossa (jäähallin viereinen
rakennus). Tarjolla on lounas noutopöydästä klo 11-18 hintaan 9,50€/hlö. Ruokailutarjous on
kilpailukutsun liitteenä.
Varaukset ja mahdolliset peruutukset torstaihin 14.1.2021 klo 20.00 mennessä
hotelli@hotellitikkurila.fi, puh 043 825 2928.
Varaus on voimassa sen jälkeen, kun olette saaneet vahvistuksen.
Varaukseen tarvitaan seuraavat tiedot: Joukkueen ja seuran nimi, yhteyshenkilö,
henkilömäärä, mahdolliset ruoka-aineallergiat, maksutapa ja kellonaika.
Hotelli
Hotelli Tikkurila, Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa
Puh +358 0 43 825 2928
hotelli.tikkurila@vantti.fi
Majoitustarjous kilpailukutsun liitteenä.
Käsiohjelma
Kuva ja joukkuetiedot pyydetään lähettämään torstaina 17.12.2020 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen tiksi.iceclub@gmail.com.
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Pyydämme nimeämään käsiohjelmatiedot ja kuvat seuraavasti:
Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Käsiohjelmatiedot
Seuralyhenne_Joukkue_Sarja_Kuva
Kuvat minimissään 1750 x 1100 pikseliä ja 300 dpi (Huom! Netistä otetut kuvakaappaukset
eivät käy tähän tarkoitukseen). Käsiohjelma julkaistaan kilpailujen nettisivuilla.
Pääsyliput
Tapahtumaan myydään rajoitettu määrä lippuja katsojille sekä rajattomasti
livestream-tunnuksia.
Tarkempi ohjeistus pääsylippujen ostoon julkaistaan kilpailuvahvistuksessa ja päivitetään
kilpailun nettisivuilla.
Kilpailun nettisivut
Linkki: Kilpailun nettisivut
Kilpailuvahvistus
Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse ilmoittautumislomakkeessa mainitsemaanne
osoitteeseen.
Kilpailun johtajat
Jonna Majanen
majanenjonna@gmail.com
p. 045 110 8802

Nina Sarkki
nina.sarkki@gmail.com
p. 040 724 2767

Kisasihteeri

Johanna Babic
tiksi.iceclub@gmail.com

Jakelu

LTL, RJT, TapTL, UpTL
KaariTL, PML, RauTL, Salpa, TRT, VG-62
EVT, HSK, MTK, HTK
STLL

Liitteet

Ilmoittautumislomake: Ilmoittautumislomake STLL
Suunniteltu ohjelma -lomake (päivitetty syksy 2020): Suunniteltu ohjelma (LO/VO) STLL
Ruokailu ja majoitustarjous

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KISOIHIN!

