21.6.2021

Aikataulu liiton kalenterin kotimaan kilpailujen järjestämisestä/perumisesta
koronaviruksen takia kaudella 2021-2022
Koska koronavirus ei ole vielä talttunut, laadittiin aikataulu, milloin vahvistetaan lähdetäänkö syksyn 2021
kilpailuja järjestämään vai ei. Tarvittaessa vastaava aikataulu laaditaan myös kevään 2022 kilpailujen osalta.
Peruuttamisaikataulun laadinnassa huomioituja asioita
- sääntöjen mukaan kilpailukutsu on lähetettävä viimeistään 4 viikkoa ennen kilpailua
- mikäli on useampi lohko, kaikki niiden sarjojen lohkokilpailut perutaan samaan aikaan
Peruutuksesta sovitaan yhdessä järjestäjän/järjestävien seurojen ja liiton kilpailupäällikön kanssa.
- ennen peruutusajankohtaa käydään läpi jäähallin peruutusehdot ja muut perumiseen liittyvät asiat
Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään:
• yksinluistelu- ja jäätanssikilpailut: 4 viikkoa ennen perjantaina klo 20.00 mennessä
• muodostelmaluistelukilpailut
5 viikkoa ennen perjantaina klo 20.00 mennessä
• IC-kilpailut
6 viikkoa ennen perjantaina klo 20.00 mennessä
-

lohkolla/valintakilpailuissa kilpaileville seuroille
liittoon
järjestäjän sivuilla
Taikkarissa

Kilpailu
2.-3.10. YL, PL & JT SM-jun+sen.
16.-17.10, 23.-24.10. YL, JT SM-nov+deb
30.10.-31.10, 6.-7.11. YL Sen, Jun, Nov
6.-7.11. ML SM-sarjat
13.-14.11.YL, PL & JT SM-jun+sen
20.-21.11. ML kans.sarjat
20-21.11, 27.-28.11. YL SM-nov+deb
3.-5.12. IC-kilpailu
11.-12.12. ML SM-sarjat
17.-19.12. YL, PL & JT SM 2022

peruutusilmoitus
huom.
perj. 3.9.2021
perj. 17.9.
3 lohkoa
perj. 1.10.
3 lohkoa
perj. 24.9.
NOIN 5+13+20 joukkuetta
SM-nov+deb pojat: osall.
perj. 15.10.
vahvistetaan myöhemmin
perj. 15.10.
NOIN 60-70 joukk./päivä
perj. 22.10.
3 lohkoa
perj. 22.10.
Soveltava+kans.sarjat
perj. 5.11.
+minorit
erillispäätös

järjestäjä
HTK
HTA, SaTu, TapTL
TTK, JoKa, Koovee
HTK
LTL
JyTLS
OLK, KuLS, RauTL
Varala
ETK
PoriTa

Kutsukilpailut
Kutsukilpailujen järjestäjät harkitsevat kilpailun peruuttamisen 4 viikkoa ennen kilpailua ja ilmoittavat siitä
esimerkiksi viimeistään perjantaina xx.xx.2021 klo 20.00 mennessä. Kilpailukutsuun on hyvä merkitä ajankohta,
jolloin vahvistetaan, lähdetäänkö kilpailua pitämään vai ei.
Lisäksi
• kilpailupäällikkö on yhteydessä päätöksentekoviikolla järjestäjiin
• mikäli samaan aikaan on useampi saman sarjan/kohderyhmän kilpailu, kaikki niiden järjestäjät toimivat
samalla tavalla.
o Esim. kisa debytanteille ja SM-noviiseille Urjalassa ja Nurmossa:
kilpailupäällikkö ja järjestäjät neuvottelevat keskenään ja päättävät pidetään/ei pidetä tai millä
edellytyksillä tai rajoituksilla.
Lisätietoja kilpailujen järjestäjille Anne Fagerströmiltä.

