OULUN LUISTELUKERHO RY

KILPAILUVAHVISTUS
4.1.2019

OULUSYNCHRO 12.1.2019
Oulun Luistelukerho ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun
kutsukilpailuun.
Paikka

Oulunsalon jäähalli, Tuohikuja 6, 90460 Oulunsalo

Aika ja aikataulu Kilpailu alkaa klo 12.00. ja päättyy noin klo 16.30.
Sarjat ja järjestys:
Tulokkaat
Noviisit
Minorit
SM-noviisit
Juniorit
Aikuiset
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä sääntökirja 23 mukaan.

Arviointi

Käytössä on MUPI –arviointi.

Arvioijat

Tuomaristo liitteenä.
Tuomareiden matkalaskut maksetaan STLL:n suositusten mukaisesti.

Musiikki

Kilpailumusiikki toimitetaan hallilla ilmoittautumisen yhteydessä kahdella CDlevyllä. Levyjen
tulee olla CDR-tyyppisiä, hyvässä kunnossa ja niihin pitää olla merkittynä joukkueen nimi,
sarja ja musiikin kesto.

Arvonta

Arvonta on suoritettu 3.1.2019 klo 18.00 Oulunsalon liikuntakeskuksessa järjestävän seuran
toimesta. Luistelujärjestys näkyy kilpailun Internet-sivuilla: http://www.oulunluistelukerho.fi/,
tuloksia voi tarvittaessa tiedustella myös Kilpailujohtaja Maaret Märsynaholta puh. 050
4872724 tai Kilpailusihteeri Elina Seppäseltä puh. 050 4913324.

Tulossivut

http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/ml_kilpailut/oulusynchro/

Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Kisatoimisto aukeaa klo 10.00.
Joukkueiden tulee akkreditoitua välittömästi halliin saapuessaan. Akkreditoinnissa joukkue saa
tarvittavan määrän kulkulupia ilmoittautumisen yhteydessä toimitetun lomakkeen perusteella.
Kilpailumusiikki tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä.
Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja on Liikuntakeskuksen pihassa, sekä läheisen koulun pysäköintialueella.
Kohteesta kartta liitteenä.
Linja-autot voivat ajaa Jäähallin pihaan ja jättää matkustajat siinä. Parkkeeraus kuitenkin
jossain muualla, esim. koulun parkkipaikalla.

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat liitteenä.
Joukkueilla on mahdollisuus ostaa myös jääaikaa lauantai aamuna klo 7.30-10.30 väliseltä
ajalta (ajat arvotaan halukkaiden kesken). Aika 15min / joukkue, hinta 20,00€. Jos halukkaita
joukkueita on useampia, jääaikaa voidaan joko lyhentää tai jääajat arpoa. Halukkuus ostaa
jääaikaa täytyy ilmoittaa puhelimitse kisasihteeri Elina Seppäselle viimeistään sunnuntaina
6.1.2019 klo 18.00. Maksu peritään tuomarikulujen laskutuksen yhteydessä.
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja huolehdittava siitä, etteivät musiikki ja
kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista. Varautukaa myös
siihen ettei kaikissa verkkatiloissa välttämättä ole pistorasiaa lattiatasossa.

Kukat ja lahjat

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Joukkueille tarkoitetut
lahjat jätetään pääovien läheisyydessä sijaitseviin joukkueittain nimettyihin kasseihin, jotka
kilpailun järjestäjä toimittaa joukkueille pukukoppeihin kilpailusuorituksen aikana.

Palkintojenjako

Palkintojenjako järjestetään jäällä kaikkien sarjojen jälkeen, liitteenä ohjeistus sijoittelusta.

Pukukopit

Liitteenä aikataulutus, joka sisältää myös pukukoppijaon sekä verkka-aluejaon.

Ruokailu

Ruokailu sen tilanneille joukkueille on Liikuntakeskuksen kahvion takana olevassa tilassa.
Liitteenä aikataulutus ruokailulle.
Liikuntakeskuksen kahviosta voi ostaa myös keittolounasta (hinta 8,50 €, sis. lohikeitto
(laktoositon), leipä ja juoma (mehu / vesi / maito) sekä muuta pientä purtavaa.

Pääsyliput

Pääsylippu 5,00€, lapset alle 12v 2,00€.

Kisalakanat

Joukkueiden kisalakanoille on varattu paikka jäähallin toisen kerroksen verkkoaidasta. Lakanat
tulee kiinnittää niin, etteivät ne eivät häiritse yleisöä.

Ensiapu

Paikalla on lääkäri sekä ensiaputaitoisia talkoolaisia. Heidät tunnistaa Ensiapu-liiveistä.

Muuta huomioitavaa
Taitoluisteluliike Golden Skate on paikalla myyntipöytineen.
Lisäksi Onnenpyörä-arvonta, joka pyöräytys voittaa.
Kilpailun nettisivut
http://www.oulunluistelukerho.fi/sivu/fi/kilpaileminen/ml_kilpailut/oulusynchro/
Kilpailun johtaja Maaret Märsynaho, olk.muodostelma@gmail.com puh. 050 4872724
Kilpailusihteeri Elina Seppänen, olk.muodostelma@gmail.com puh. 050 4913324.
Jakelu

Osallistuvat seurat, arvioijat
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TERVETULOA OULUUN!

