
KILPAILUVAHVISTUS  
                                               23.10.2020 
 
 
 

 
 
 
 

MUODOSTELMALUISTELUN SM-SARJOJEN 1. VALINTAKILPAILU 7.-8.11.2020 
 
Tappara ry Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne muodostelmaluistelun SM-
noviisi-, SM-juniori- ja SM-seniorijoukkueiden 1.valintakilpailuun 7.-8.11.2020 
 
Paikka Hakametsän jäähalli (Keltinkatu 2, 33530 Tampere) 
 
Aika ja aikataulu  

Lauantai 7.11.2020  

Harjoitukset  

Klo 8.00 SM-noviisit (lohko 1), vo 

Klo 10.04 SM-juniorit, lo 

Klo 13.05 SM-seniorit, lo 

Kilpailu  

Klo 15.00 SM-noviisit (lohko 1), vo 

Klo 16.55 SM-juniorit, lo 

Klo 19.35 SM-seniorit, lo 

Sunnuntai 8.11.2020  

Harjoitukset  

Klo 8.00 SM-noviisit (lohko 2), vo 

Klo 10.14 SM-juniorit, vo 

Klo 13.41 SM-seniorit, vo 

Kilpailu  

Klo 15.00 SM-noviisit (lohko 2), vo 

Klo 17.03 SM-juniorit, vo 

Klo 19.55 SM-seniorit, vo 

 
Alustava aikataulu on liitteenä ja se päivitetään 6.11.2020 kilpailun nettisivuille. Järjestävä 
seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 
 
Arviointi Käytössä on ISU -arviointi. 
 
Arvioijat Lista arvioijista on liitteenä. 
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. Osallistumisen peruuttaminen on joukkueille kuluton, mikäli 

kyseessä on Covid-19-tautiin liittyvä sairastuminen tai altistuminen joukkueessa, muussa 
tapauksessa osallistumisen peruutukset sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava 
viimeistään sunnuntaina 1.11.2020 klo 20.00 mennessä osoitteeseen 
kilpailu.tapparaml@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys sekä 
valmentajan puhelinnumero. 

 



Musiikki Mikäli ette ole vielä lähettäneet: Musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostona osoitteeseen 
tuukka@nuutiset.fi. 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. 

 
Arvonta 

 Paikka Pvm/Aika 
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS 
tuloslaskentaohjelman 
satunnaistoiminnolla (random) 

Taitoluisteluliiton toimisto 
Valimotie 10, Helsinki 

29.10.2020 
klo 14.30 

 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  

 
 
Tulossivut Kilpailun tulokset päivittyvät osoitteeseen http://www.figureskatingresults.fi/ 
 
 
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi 

Akkreditointi tapahtuu kilpailutoimistossa, joka sijaitsee C-suoralla lipunmyynnin tiloissa. 
Joukkueiden on noudatettava aikataulussa ilmoitettua akkreditointiaikaa. Huom! 
Kilpailutoimistoon vain valmentaja ja enintään yksi joukkueenjohtaja/huoltaja. Pyydämme 
joukkueiden edustajia tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. Mikäli 
ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, pyydämme joukkueita toimittamaan ajan 
tasalla olevan lomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Ilmoittautuessa 
käytetään kasvomaskeja. 
 
Järjestäjällä tulee olla tiedossa kaikkien tapahtumaan osallistuvien henkilöiden nimet ja 
yhteystiedot. Tarkistamme joukkueen ilmoittautuessa kilpailutoimistossa joukkueen mukana 
olevien henkilöiden nimet ja joukkueenjohdon ja valmentajien yhteystiedot. 

 
Joukkueelle on varattu kulkuluvat ilmoittautumisen mukaisesti. Pyydämme joukkueita 
ottamaan omat kaulanauhat kulkulupaa varten. Kulkulupien lisäksi joukkueet saavat 
akkreditoituessaan aikataulun ja hallin kartan. Ajantasaiset Yleiset kilpailuohjeet ja Kilpailuohje 
Covid-19 aikana löytyvät kilpailun nettisivuilta. 
 
Halli on jaettu lohkoihin ja jokaiseen lohkoon on erillinen sisään-/uloskäynti. Joukkueet 
käyttävät harjoituksissa ja kilpailussa lohkonsa mukaista sisään-/uloskäyntiä.  

 
Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut valokuvaajat voivat noutaa omat kulkulupansa 
kilpailutoimistosta. Akkreditoinnin yhteydessä valokuvaajille informoidaan sisäänkäynti halliin, 
istuma- ja kuvauspaikkakäytännöt. Kuvatessa on käytettävä kasvomaskia ja noudatettava 
turvaetäisyyksiä. Kuvaus ei ole sallittua muualla, kun järjestäjän osoittamassa paikassa.  

 
 
Pysäköinti Hakametsän jäähallilla on maksuton pysäköintialue. Linja-autoille on liikenteenohjaus. 

Joukkueiden saapuessa hallille linja-autot pysähtyvät kilpailutoimiston (C- suora) edessä 
olevalle pysäköintialueelle. Joukkueiden nouto tapahtuu pukukoppisisäänkäynnin eli ns. 
lasikopin läheisyydestä. 

 
Lämmittelytilat Joukkueiden verryttelytilat ja –ajat on merkitty aikatauluun. Sään salliessa suosittelemme 

lämmittelyä ulkona. Sisä- ja ulkoverryttelytilojen sijainnit on merkitty hallin karttaan. 
Lämmittelyssä on otettava huomioon muut kilpailijat ja turvaetäisyydet sekä huolehdittava siitä, 
etteivät musiikki ja kannustushuudot häiritse muiden kilpailusuorituksia tai valmistautumista.  
 
Sisätiloissa verrytellessä on käytettävä kasvomaskia. Ulkotiloissa verrytellessä kasvomaskin 
käyttö on vapaaehtoista edellyttäen, että turvaetäisyys muihin joukkueisiin toteutuu. 
  
Joukkuehuudot ja laulaminen on sallittu vain ulkotiloissa. Hallissa, ja etenkin jään laidalla, 
pyydämme välttämään huutamista kaikkien terveyden vuoksi.  
 

Joukkueiden paikat jäähallissa 
 Tämänhetkisen koronavirustilanteen vuoksi joukkueiden tulee poistua hallista harjoitusten ja 

kilpailun välissä sekä kilpailusuorituksen jälkeen. 
 
 



 
Kukat ja lahjat  

Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Taitoluisteluliiton ohjeiden 
mukaisesti kilpailussa ei järjestetä lahjakassien toimittamista.  

 
 
Palkintojenjako     

Palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä. Kärkikolmikon mitalit ovat noudettavissa 
kilpailutoimistosta tulosten selvittyä. Hakematta jääneet mitalit toimitetaan joukkueille 
jälkikäteen.  

   
 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus varata ruokailu Hakametsän jäähallilta. Ruoka on myös 

mahdollista ottaa mukaan noutopöydästä take away -rasiassa. Lisäohjeita ruokailun 
varaamiseen löytyy kilpailun nettisivuilta. Ruokailuun kuljetaan erillisestä sisään-
/uloskäynnistä. 

 
Pääsyliput  

Covid-19-tilanteen salliessa pääsyliput tulevat myyntiin lippu.fi -palvelun kautta. Lippuja 
myydään vain ennakkoon ja lippuja tulee myyntiin rajoitettu määrä. Lipunmyynti aukeaa noin 
viikko ennen tapahtumaa. Liput myydään päivälippuina katsomolohkoihin, joissa on omat 
erilliset sisäänkäynnit. Liikkuminen lohkojen välissä ei ole mahdollista. 

   
 Lippujen hinnat: 

 Päivälippu aikuinen 24,50€ 
 Päivälippu lapsi (5-16v) 15€ 
 Alle 5-vuotiaat sylipaikalla veloituksetta. 
Hintoihin lisätään mahdollinen toimitusmaksu. 

 
Järjestävä seura pidättää oikeuden järjestää kilpailun ilman yleisöä koronavirustilanteen takia 

 
 

Muuta huomioitavaa  
Kilpailussa noudatetaan viranomaisten, THL:n ja Suomen Taitoluisteluliiton suosituksia ja 
ohjeita. Kilpailuun on laadittu erillinen lomake kilpailussa huomioitavista ohjeista ja 
toimintatavoista Covid-19 aikana (liite). Ohjeita päivitetään epidemiatilanteen mukaan, 
päivitetty ohje löytyy kilpailun nettisivuilta. Järjestävä seura pidättää oikeuden tehdä muutoksia 
tai peruuttaa kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla. 

 
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  

Osallistujat 
Arvioijat 
Alustava aikataulu 
Kilpailuohje Covid-19 aikana 
Ohjeita joukkueille 
Jäähallin kartta 
 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 


