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MUODOSTELMALUISTELUN SM-SARJOJEN 1. VALINTAKILPAILU 7.-8.11.2020 
 
 
Tappara ry Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita 
muodostelmaluistelun SM-noviisi-, SM-juniori- ja SM-seniorijoukkueita 1. valintakilpailuun 7.-8.11.2020. 
 
 
Paikka Hakametsän jäähalli (Keltinkatu 2, 33530 Tampere) 
 
Aika ja alustava aikataulu 
   

Lauantai 7.11.2020  

Klo 8:00 SM-noviisit (lohko 1), vo-harjoitukset 

 SM-juniorit, lo-harjoitukset 

 SM-seniorit, lo-harjoitukset 

Klo 15:00 SM-noviisit (lohko 1), vo-kilpailu 

 SM-juniorit, lo-kilpailu 

 SM-seniorit, lo-kilpailu 

Sunnuntai 8.11.2020  

Klo 8:00 SM-noviisit (lohko 2), vo-harjoitukset 

 SM-juniorit, vo-harjoitukset 

 SM-seniorit, vo-harjoitukset 

Klo 15:00 SM-noviisit (lohko 2), vo-kilpailu 

 SM-juniorit, vo-kilpailu 

 SM-seniorit, vo-kilpailu 

 
 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
 
Kilpailusarjat   

Sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

SM-noviisit  3:00 +/- 0:10 / 1.6 

SM-juniorit max 2:50 / 0.8 3:30 +/- 0:10 / 1.6 

SM-seniorit max 2:50 / 0,8 4:00 +/- 0:10 / 1.6 

 
Säännöt        Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Kentän koko 28 x 60 m 
 
Arviointi        Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 

https://goo.gl/maps/UKDfuF2cDZw


   

 

 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 18.10.2020 klo 20.00 
mennessä osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 
 

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• joukkueen nimi 

• kilpailusarja 

• valmentaja(t) 

• joukkueenjohtaja sekä hänen yhteystietonsa 

• huoltaja(t) 

• luistelijoiden nimet 

• luistelijoiden syntymäajat 

• mahdollinen kuvaaja 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot ilmoittautumismaksua ja arvioijien 
kululaskutusta varten 

 
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 perjantaina 23.10.2020 klo 20.00 mennessä ja 
tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 
 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 
  

Sarja maksu 

SM-noviisit 160€ / joukkue 

SM-juniorit 220€ / joukkue 

SM-seniorit 220€ / joukkue 

 
Ilmoittautumismaksu (COVID-19 vuoksi) ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 

 
Suunniteltu ohjelma –lomake 

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään sunnuntaina 1.11.2020 
klo 20.00 mennessä osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com. mahdollisesti muuttunut 
ohjelmalomake on lähetettävä viimeistään tiistaina 3.11.2020 klo 20.00 mennessä, jonka 
jälkeen tulleita muutoksia ei pystytä huomioimaan. Lomakkeeseen on merkittävä myös 
valmentajan nimi, puhelinnumero ja päiväys. 

 

Musiikki Musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona osoitteeseen tuukka@nuutiset.fi 
sunnuntaina 18.10.2020 klo 20.00 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_JOUKKUE_SEURA_LO/VO. 

       Joukkue vastaa, että varamusiikki saatavilla jään laidalla valmentajalla tai muulla 
joukkueen toimihenkilöillä. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

Ensimmäinen valintakilpailu striimataan suorana Suomen Taitoluisteluliiton 
SkatingFinland Liven kautta, sekä Ruutu+-palvelussa.  
Musiikin tekijänoikeuksiin liittyvistä syistä jokaisen kilpailuun osallistuvan joukkueen tulee 
toimittaa ohjelmien tarkat musiikkitiedot Taitoluisteluliitolle.  
Musiikkitietojen tulee olla ilmoitettuna 5.11.2020 mennessä. 
Linkki musiikkitietojen ilmoittamiseen: 
https://www.lyyti.in/Musiikkitiedot_20202021_2616 
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Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan ISUCalcFS tuloslaskentajärjestelmän 
satunnaistoiminnolla (random) torstaina 29.10.2020 Taitoluisteluliiton toimistossa. 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut luistellaan 
lyhytohjelman tuloisten käänteisessä järjestyksessä.  

 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus varata ruokailu Hakametsän jäähallilta. Lisäohjeita ruokailun 

varaamiseen löytyy kilpailun nettisivuilta.  
 
Joukkueen kuva ja tiedot  

Joukkueen kuva sekä linkki joukkueen kotisivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 
Nettisivutietoja varten pyydämme lähettämään joukkuekuvan sunnuntaina 18.10.2020 klo 
20:00 mennessä osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com 

 
Pääsyliput Pääsylippujen myynti aloitetaan noin kahta viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtuman 

lipunmyynnistä ja yleisörajoituksista tiedotetaan kilpailuvahvistuksessa ja kilpailun nettisivuilla.  
Harjoituksia ei ole mahdollista päästä seuraamaan.  
 

Majoitus Majoitustarjoukset joukkueille löytyvät kilpailun nettisivuilta.  
 
 
Kilpailun nettisivut 

       http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/ml1sm2020.html 
 
Kilpailun johtajat 

Jutta Rouru, jutta.rouru@gmail.com, p. 050 3371262 
Mila Ratas, mila.h.ratas@gmail.com, p. 0400 618858 

  
Jakelu ESJT, ESS, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JOKA, JTL, JYTLS, KAARI, KULS, LTL, OLK, ROITA, 

TAPTL, TRT, TTK, VG-62, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma –lomake 
 
 

        TERVETULOA! 

         Tappara ry Taitoluistelu 
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