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KILPAILUVAHVISTUS

24.1.2020

FROGGIE CUP 2020
Helsingfors Skridskoklubb rf kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne osallistumisen kutsukilpailu
Froggie Cupiin 7.-9.2.2020.
Paikka

Kaarelan Jäähalli, Kaarelan raitti 2, 00430 Helsinki.
https://kartta.helsinginseutu.fi/

Aika ja alustava aikataulu
Päivä ja kellonaika

Sarja

Pe 7.2.2020 noin 16.00 – max 20.30
La 8.2.2020 klo 8.30 – max 20.00
B-Silmut: 8.30 - 11.00
ISU-sarjat:
A-Silmut: 11.30 – 13.10
SM-Noviisit: 13.40 – 16.40
Juniorit: 17.10 – max 20.00
Su 9.2.2020 klo 8.30 – max 19.00
Debytantit: 8.30 - 11.15
SM-Noviisit: 11.45 - 15.15
Juniorit: 15.40 - 18.30

Minit 2011 ja nuoremmat, Aluesilmut, Minit 2010
ja Aluedebytantit (tytöt).
B-Silmut (tytöt ja pojat)
A-Silmut, tytöt
SM-Noviisit, tytöt (Lo)
Juniorit, tytöt (Lo)
Debytantit, tytöt (Vo)
SM-Noviisit, tytöt (Vo)
Juniorit, tytöt (Vo)

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Sarjojen sisällä on joustava aikataulu.
Kukin sarja alkaa aina aikataulun mukaan kilpailun aikana.
Arvonta tehdään ja verkkaryhmäjaot vahvistetaan viimeistään 2.2.2020.

Kilpailusarjat ja ilmoittautumismaksut

Sarja
Minit, tytöt, Vo
Aluesilmut, tytöt, Vo
Aluedebytantit, tytöt, Vo
B-Silmut, tytöt ja pojat, Vo
A-Silmut, tytöt, Vo
Debytantit, tytöt, Vo
SM-Noviisit, tytöt, Lo ja Vo
Juniorit, tytöt, Lo ja Vo

Lo, kesto/kerroin

2:20 ± 0:10 / 0,7
2: 40 s ± 10 s / 0,8

Vo, kesto/kerroin
max 2:30
2:30, ± 0:10
max 3:10
2:30, ± 0:10
2:30, ± 0:10 /1,0
3:00 ± 0:10 / 1,3
3:00 ± 0:10 / 1,4
3:30 s ± 10 s / 1,6

Osall.maksu
25 e
25 e
25 e
25 e
40 e
45 e
60 e
60 e

Minit on jaettu ikäryhmiin.
Ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut laskutetaan jälkikäteen seuroilta.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020.

Kentän koko

58 x 28 metriä

Arviointi

Käytössä on laajennettu tähtiarviointi (Minit, aluesarjat, B-Silmut) ja muissa sarjoissa ISUarviointi.
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Arvioijat

Liite

Jonotuslista ja peruutukset
Kaikki muut ilmoitetut mahtuivat mukaan kilpailuun, paitsi Debytantit-sarjassa ylläpidämme
jonotuslistaa. Ensisijaisesti seuralla on oikeus ilmoittaa peruuntuneen luistelijansa tilalle
luistelija jonotuslistalta samaan sarjaan. Mikäli seuralla ei ole osoittaa korvaavaa luistelijaa,
järjestäjä tarjoaa jonotuslistalla samassa sarjassa seuraavana olevalle luistelijalle
mahdollisuutta osallistua. Viimeinen ajankohta näille muutoksille on to 30.1.2020 klo 20.00.
Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sirkkakiilamo@gmail.com .
Kilpailuvahvistuksen jälkeen tulevista peruutuksista tulee esittää viimeistään ke 12.2.2020 klo
20.00 lääkärintodistus, jottei ilmoittautumismaksua ja tuomarikuluja veloiteta.

Suunniteltu ohjelma -lomake
Mikäli ette ole toimittaneet: Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava ma
27.1.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen sirkkakiilamo@gmail.com . Lomakkeeseen myös
täyttäjän nimi ja päiväys. Nimeä tiedostot: Sarja_seura_luistelija.
Musiikki

Musiikki soitetaan CD-soittimella. Pyydämme ottamaan musiikki-CD:t ja varaCD:t mukaan
kilpailuun (CD-R, CD-RW tai DVD eivät kelpaa.).

Arvonta ja verryttelyryhmäjaot
ISU-sarjojen arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla
(Random). Tähtisarjojen arvonta tehdään arvontakoneella. Arvonnat tehdään ja
verryttelyryhmäjaot julkaistaan viimeistään su 2.2.2020 kilpailun nettisivuilla.

https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/froggie-cup-7-9-2-2020/
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan
lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.

Ruokailu
Ruokailu järjestetään jäähallilla arvioijille (tuomarikopissa) ja valmentajille
(talkoohuoltokopissa).
Jäähalliin saapuminen / akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille perjantaina klo 15.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 7.15.
Luistelijat akkreditoituvat halliin tullessaan kisatoimistossa ja jättävät musiikkiCD:n
kisatoimistoon.
Lämmittelytilat
Kaarelan jäähallin tanssisali on varattu verryttelytilaksi (2.krs.).
Pysäköinti
Kaarelan jäähallilla on maksullinen parkkipaikka. Kilpailupäivinä jäähallilla on myös muita
käyttäjiä, joten varaattehan aikaa hallille tuloon. Paikkoja on rajoitetusti ja huomioithan
pysäköintiohjeet.
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Muuta
Sarjan kolme parasta palkitaan pokaalilla. Tähtisarjoissa jaetaan myös
erikoismainintapalkintoja.
Kaarelan hallin kahvila on avoinna kilpailupäivinä kahvilan aukioloaikojen mukaan.
Kaarelan hallin katsomo on ylätasanteella. Paikat ovat seisomapaikkoja. Järjestäjä varaa
muutamia istumapaikkoja yleisön käyttöön.
Järjestävä seura kuvaa tapahtumassa ja julkaisee kuvia luistelijoista some-kanavissa ja
nettisivuillaan. Pyydämme ilmoittamaan etukäteen sähköpostiin sirkkakiilamo@gmail.com,
mikäli ette halua jonkun kohdalla näin toimittavan.
Kilpailun nettisivut

https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/froggie-cup-7-9-2-2020/
Hotelli
Hotellitarjous löytyy kisasivuilta: https://hsk.fi/kilpailut-2-2/kausi-2019-2020/froggie-cup-7-9-

2-2020/

Kilpailunjohtaja

Sirkka Kiilamo
HSK/Froggie Cup 2020
sirkkakiilamo@gmail.com
puh. 050 350 5144

TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN KAARELAN JÄÄHALLILLE

Jakelu
ESJT, ETK, HL, HSK, HTK, KATA, SALPA, STR, TRT
STLL: Anne Fagerström
Arvioijat
Liitteet

Osallistujalistat
Tuomaripaneeli

