
 KILPAILUVAHVISTUS 
 6.1.2022 
 
 
 
 

MANSE PIRUETIT KUTSUKILPAILU 16.1.2022 
 

Tappara ry / Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne  
yksinluistelun Tintit, Minit ja B-silmut -sarjojen Manse Piruetit-kutsukilpailuun. 
 
Paikka  Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2) 
 Keltinkatu 2  
 33530 Tampere 
 Kartta 
  
Aika  16.1.2022 klo 10-15 

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailusarjat, arvioinnit ja aikataulu 
 
 Kilpailussa noudatetaan joustavaa aikataulua. 
 
 Päivämäärä ja kellonaika          Arviointi                   Sarja 

SU 16.1.22 klo 10-11.05 Tähtiarviointi Tintit  
SU 16.1.22 klo 11.35-12.42 Laaj. tähtiarviointi Minit,ennen 1.7.2012 syntyneet 

SU 16.1.22 klo 12.42-13.23 Laaj. tähtiarviointi Minit, jälkeen 1.7.2012 syntyneet 

SU 16.1.22 klo 13.50-14.57 Laaj. tähtiarviointi B-silmut 

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Kentän koko 59,5 m x 29,5 m 
 
Arvioijat Kaikki sarjat: 
  
 Sanni Petäjämäki (YT) 

Hanna Karkulehto 
 Pauliina Hautala  
 
Osallistujat Osallistujalista on liitteenä. 
 Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. PAITSI Covid-19 

tapauksessa riittää seuran yhteyshenkilön ilmoitus korona-altistumisesta tai karanteenista. 
 
Ilmoittautumismaksut    

Ilmoittautumismaksu on Tinteiltä 15 €, Mineiltä ja B-silmuilta 25 €.  
Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.  

 
Musiikki        Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin  

( www.taikkari.fi ) pe 7.1.22 klo 20 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään 
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.  

 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW). 
Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

  
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan kilpailunjärjestäjän toimesta 12.1.2022 ja 

julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 
 
Ruokailu Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille. 
 

https://www.google.fi/maps/place/Keltinkatu+2,+33530+Tampere/@61.4959224,23.8221015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468f209e5329e023:0x15e2b92b1135907b!8m2!3d61.4959224!4d23.8242902
http://www.taikkari.fi/


Kilpailun nettisivut 
 http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/manse_piruetit_kutsukilpailu_16.1.2022.ht

ml 
 
Kilpailun johtaja Laura Hagman 
 hagman.laura@gmail.com 
        p. 0503426304 
 
Kilpailusihteeri   Mira Heinonen 
 taitoluistelu@tappara.fi 

p. 0503132894 
 
Muuta huomioitavaa 

Korona ohjeet: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. 
Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun 
lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun 
turvalliseksi luistelijoille, valmentajille ja arvioijille. Ajankohtainen koronaohjeistus 
julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 
 
Paikallisista koronarajoituksista johtuen kilpailu järjestetään ilman yleisöä, myöskään 
vanhemmat eivät pääse halliin auttamaan valmistautumisessa kilpailijoita.  
Toivomme, että kilpailuun osallistuvat seurat huomioivat tämän paikalla olevalla 
valmentajamäärällä.  
Pyrimme striimaamaan kilpailut. Striimauslinkit julkaistaan kilpailuiden nettisivuilla. 
 
Kilpailun tulostiedot ja sosiaalinen media: Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija 
huoltajineen hyväksyy, että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan 
kilpailuasiakirjoissa ja seuran www-sivuilla.  
 
Pyrimme laatimaan aikataulun siten, että sarjojen välissä olisi riittävästi aikaa suorittaa 
palkintojenjako ennen seuraavan sarjan alkamista. Näin saamme väljyyttä hallille. 
 
Järjestävä seura voi kuvata kilpailua ja julkaista kuvia luistelijoista sosiaalisen median 
kanavissa (Instagram ja Facebook). Mikäli yksittäisen kilpailuun ilmoitetun luistelijan 
kohdalla näin ei haluta toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen 
kilpailunjohtajalle. 
 

    
Jakelu HTL, Koovee, RTL, TapTL, UpTL, Varala, Arvioijat 
 
 

Tervetuloa Tampereelle! 
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