MIKKELIN LUISTELIJAT RY:N KILPAILUOHJEET
Yleistä: Mikkelin Luistelijat ry:n luistelijat, jotka osallistuvat kilpailuihin, edustavat
kaikissa kilpailuissa seuraansa. Seuran edustajina kilpailijoiden tulee noudattaa
yhteisesti sovittuja sääntöjä sekä erikseen sovittuja kilpailuohjeita. Kilpailuissa
noudatetaan Suomen Taitoluisteluliitto ry:n kilpailusääntöjä.
Kilpailulisenssit ja –luvat: Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva
kilpailulisenssi tai kilpailulupa ja oma tapaturmavakuutus, joka kattaa taitoluistelussa
kilpailu- ja harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet
tapaturmat. Kilpailulisenssi tai –lupa lunastetaan vuosittain Suomen taitoluisteluliitosta
osoitteesta www.stll.fi/lisenssit. Maksun jälkeen, lähetä sähköpostitse tieto lisenssin
maksupäivästä, lisenssin tasosta (esim. H-lisenssi) ja luistelijan syntymäaika
sähköpostitse osoitteeseen: kilpailuilmoittautuminen.ml(at)gmail.com. Seura ei saa
ilmoittaa kisoihin luistelijaa, ellei hänellä ole voimassa olevaa lisenssiä / kilpailulupaa.
Kesken kautta kilpailemisen aloittavan luistelijan lisenssi- tai kilpailulupatiedot
pyydetään toimittamaan välittömästi kilpailemispäätöksen tekemisen jälkeen yllä
mainittuun osoitteeseen.
Seura vakuuttaa ainoastaan luistelukoululaiset.
Huomioitavaa: Ei-kilpailevien luistelijoiden (muiden
tapaturmavakuutukset ovat perheiden omalla vastuulla.

kuin

luistelukoululaiset)

Kilpailuihin osallistuminen:
Päävalmentaja päättää, milloin lapsi on valmis aloittamaan kilpailemisen, luistelijan
kilpailusarjan
sekä
siirtymisen
ylempään
sarjaan
keskusteltuaan
asiasta
luistelijan/luistelijan vanhempien kanssa. ISU-arvioitavien sarjojen luistelijat (silmut A,
debytantit, noviisit, juniorit ja SM-noviisit) täyttävät Suunniteltu ohjelma, yksinluistelu lomakkeen (löytyy Suomen taitoluisteluliiton sivuilta) ja lähettävät sen sähköpostilla
osoitteeseen kilpailuilmoittautuminen.ml(at)gmail.com.
Kilpailuihin ilmoitettavien ohjelmatietojen päivittäminen on luistelijan/perheen omalla
vastuulla. Tiedostonimessä tulee olla kilpailijan nimi, sarja, ohjelma ja (muutosten)
voimaantuloaika: esim. Liisa Luistelija, A-silmut, VO, elokuu 2013.
Kilpailukutsut tulevat kilpailuilmoittajan kautta, joka toimittaa ne valmentajille.
Valmentajat laativat ehdotuksen kisaan lähtijöistä. Kilpailuilmoittaja toimii luistelijoiden
ja kilpailuorganisaation välillä viestien välittäjänä. Suoria yhteydenottoja kilpailua
järjestävään seuraan ei saa tehdä. Viestintä hoidetaan ainoastaan yhtä kanavaa
käyttäen kilpailuilmoittajan toimesta.
HUOM! Luistelija, joka ei ole suorittanut tai sopinut kuukausimaksujaan ei voi
osallistua kilpailuihin.
Seuran nettisivuilla on kilpailukalenteri, jonne valmentajan ehdottamat kilpailuun
lähtijät nimetään. Vahvistus kilpailuun lähtemisestä tapahtuu sähköpostitse
osoitteeseen:
kilpailuilmoittautuminen.ml(at)gmail.com
kalenterissa
olevaan
vahvistuspäivämäärään
mennessä.
Päivämäärän
umpeutumisen
jälkeen
ilmoittautumisia ei oteta enää vastaan, joten huolehdittehan siitä, että
ilmoittautumisenne kilpailuun tulee ajoissa. Kilpailukalenterissa oleva nimilista ei ole
kilpailuihin ilmoittamisjärjestys.

Kilpailuilmoittautuminen on sitova. Kilpailuvastaava ei tiedota luistelijan hyväksymisestä
kilpailuun, vaan jokaisen tulee tarkistaa mahdollinen karsiutuminen itse järjestävän
seuran nettisivuilta. Kilpailuilmoittaja ei ole vastuussa siitä, mikäli luistelija karsiutuu
kisasta. Seurassa noudatetaan kilpailuilmoittautumisissa kiertävää järjestystä. Mikäli
luistelija karsiutuu suuren osanottajamäärän vuoksi kilpailusta, laitetaan hänet
seuraavan kutsukilpailuun etusijalle. Valmentaja voi halutessaan vaikuttaa luistelijoiden
ilmoittamisjärjestykseen.
Kilpailuiden peruutukset: Mikäli luistelija ei pääsekään osallistumaan kilpailuihin,
tulee hänen ilmoittaa tästä asiasta valmentajalle sekä kilpailuilmoittajalle
mahdollisimman pian. Ilmoitusajan jälkeen tapahtuvasta kilpailuilmoittautumisen
peruuttamisesta on otettava yhteyttä kilpailuilmoittajaan, jonka kanssa sovitaan
peruutusmenettely. Viime hetken peruuttamiset esim. sairastapauksessa tulee ilmoittaa
välittömästi kilpailuilmoittajalle ja valmentajalle. Ilman pätevää syytä (esimerkiksi
loukkaantuminen tai sairastuminen) tehdyistä peruutuksista, jotka on tehty
myöhemmin kuin 7 vrk ennen kilpailua, on kilpailunjärjestäjällä oikeus periä seuralta
täydet kilpailu- ja tuomarikulut (STLL:n sääntökirja). Tässä tapauksessa seura perii
luistelijalta hänen kulunsa täysimääräisesti. Sairauden vuoksi poisjäännistä tulee
toimittaa lääkärin/sairaanhoitajan lausunto. Lausuntoa vastaan järjestävä seura ei
laskuta poisjäännistä. Lausunto toimitetaan kilpailun järjestävään seuraan seuran
toimesta, ellei toisin sovita.
Kilpailuohjelmat: Ensimmäisen kilpaohjelman Tintit-sarjassa kustantaa seura. Sen
jälkeen tehtävät ohjelmat ovat omakustanteisia. Ohjelmien teosta pitää aina neuvotella
oman valmentajan kanssa, vaikka teettäisikin sen muualla esim. leireillä. Samoin
kisapuvun suunnittelussa pitää konsultoida valmentajaa. Ennen kilpailuohjelman
tekemistä on syytä tarkistaa ohjelman kustannukset tekijöiden kanssa.
Valmentajan kuljetus kilpailupaikalle: Kilpailuihin lähtijät ovat velvollisia
huolehtimaan valmentajan kyydityksestä kilpailupaikalle ja takaisin sekä tarvittaessa
varaamaan hotellihuoneen myös valmentajalle. Usein kilpailun järjestävällä seuralla on
sopimus jonkun paikkakunnan hotellin kanssa edullisemmasta majoittumisesta
kilpailuihin osallistuville. Ensisijaisesti käytetään tämä tai muu tarjous hyväksi, kun
valmentajalle varataan hotellimajoitusta. Jos itse ei yövy ko. hotellissa, on huolehdittava
valmentajan kuljettamisesta hotellilta kilpailupaikalle. Kilpailuissa muukin valmentajan
kuljetus tulee hoitaa vanhempien toimesta.
Tulokset ja niistä tiedottaminen: Kilpailuissa olleet huolehtivat kilpailutulosten (3
parasta + oman seurankilpailijoiden sijoitukset) ilmoittamisen tulosten selvittyä
osoitteeseen: mikkelinluistelijat.ry(at)gmail.com. Tulokset päivitetään nettisivuille 2-4
päivän sisällä. Kisapaikalta viimeisenä lähteneen tulee kerätä kaikkien paikalla olleiden
tulokset, jotka välittää eteenpäin yllä mainittuun osoitteeseen.
Vanhempien rooli: Vanhempien rooli kilpailutoiminnassa on huolehtia lapsen
harjoitteluun ja kilpailuun liittyvistä varusteista, kulkemisista kisapaikalle, riittävästä
levosta ja terveellisestä ravinnosta. Kilpailupaikalla vanhemmat avustava luistelijan
valmistautumisessa suoritukseensa, mutta poistuvat kilpailijoille tarkoitetusta
pukeutumistilasta hyvissä ajoin ennen suoritusta. Valmentaja huolehtii luistelijan
alkuverryttelystä sekä siitä, että luistelija on ajoissa jäällä. Vanhemmat kannustavat
katsomossa!

Kotikilpailut: Oman seuran järjestämien kilpailujen järjestelyihin odotetaan kaikkien
luistelijoiden vanhempien osallistuvan aktiivisesti. Kilpailujen järjestäminen on iso työ ja
vaatii paljon panostusta. Kotikilpailut järjestetään kaikkien luistelijoiden hyväksi, joten
toivottavaa on, että luistelijat ja vanhemmat osallistuvat kilpailuiden järjestämiseen,
vaikka sarjoja ei seuran kaikille luistelijoille pystytä järjestämään.
Kilpailut ulkomailla: Seuran kilpailijat voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan
myös yhdessä sovittuihin ulkomaisiin kutsukilpailuihin valmentajan ehdotusten
mukaisesti. Tällöin luistelijat vastaavat itse kaikista matkan ja sen järjestelyjen
aiheuttamista kuluista – myös valmentajan.
Palaute ja ongelmatilanteet kisamatkoilla: Luistelijan tai hänen vanhempansa ei tule
antaa negatiivista palautetta kilpailun järjestäjille tai tuomareille. Myös ongelmatilanteen
sattuessa, on muistettava, että kisapaikalla edustetaan seuraa. Mahdolliset epäselvyydet
selvitetään seuran edustajan tai kilpailuvastaavan välityksellä, erikseen sovitulla tavalla.
Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian, tarpeen
vaatiessa seuran johdon kanssa.

