KILPAILUKUTSU
27.8.2022, päivitetty 2.9.22

SYYSKILPAILU (aloituskilpailu 2)
Tappara ry / Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 lunastaneita
yksinluistelun SM-Senioreita, SM-Junioreita, SM-Noviiseja, Debytantteja ja A-silmuja Syyskilpailuun
Tampereelle (aloituskilpailu 2).
Paikka

Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2)
Keltinkatu 2
33530 Tampere
Kartta

Aika

24.-25.9.2022
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden
aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat

Sarja
A-silmut
Debytantit
SM-Noviisit, tytöt
SM-Noviisit, pojat
SM-Juniorit, tytöt
SM-Juniorit, pojat
SM-Seniorit

LO kesto/kerroin

2 min 20 s ± 10 s / 1,07
2 min 20 s ± 10 s / 1,20
2 min 40 s ± 10 s / 1,33
2 min 40 s ± 10 s / 1,67
2 min 40 s ± 10 s / 1,33

VO kesto/kerroin
2 min 30 s ± 10 s / 1,67
3:00 +/-0:10 / 2,13
3 min ± 10 s / 2,13
3 min ± 10 s / 2,40
3 min 30 s ±10 s / 2,67
3 min 30 s ±10 s / 3,33
4 min ±10 s / 2,67

Kilpailuissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmaan pääsevät kaikki
kilpailun osallistujat.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.

Kentän koko

59,5 m x 29,5 m

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa ( www.taikkari.fi ) la 27.9 klo 9.00 alkaen ja ma
5.9.22 klo 20.00 mennessä. Testien suorittamisesta tulee ilmoittaa Taikkarin lisätietokentässä ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa ja
A-silmujen osalta sarjaan vaadittavat elementtitestit suoritettuna. Seura vakuuttaa myös,
että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa.
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään sunnuntaina 11.10.21 klo 20.00
mennessä ja tällöin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti.
Ilmoittautumismaksut
Sarja
A-silmut
Dedytantit
SM-Noviisit
SM-Juniorit
SM-Seniorit

Maksu
40 €
45 €
60 €
60 €
60 €

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin ( www.taikkari.fi )
ma 5.9.22 klo 20 mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin
( www.taikkari.fi ) ma 5.9.22 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.

Elementtitestit

Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit ilmoitetaan kilpailuilmoittautumisen
yhteydessä (viimeistään 6.9.22). Elementtitestejä voi suorittaa kaikissa muissa sarjoissa
paitsi A-silmuissa.
Testien suorittamisesta tulee ilmoittaa Taikkarin lisätieto-kentässä ilmoittautumisen
yhteydessä sekä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy osoitteesta
https://www.stll.fi/materiaalipankki/perus-ja-elementtitestit/ sekä kilpailuiden
nettisivulta. Lomake tulee lähettää osoitteeseen taitoluistelu@tappara.fi 6.9.22
mennessä.
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2023-2024.

Kilpailuvahvistus
Lähetetään viikolla 36 sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_aloituskilpailu_2__syyskilpailu_tampere
_23.24._25.9.2022.html
Arvonta
Arvonta suoritetaan FS Manager
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka
Seuran toimisto:
Sudenkatu 7,
Tampere

Aika
21.9.2022
klo 18
mennessä

(X)

Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelmakilpailut
luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä järjestyksessä.
Ruokailu

Ruokailujärjestelyt valmentajille ja arvioijille.

Kilpailun nettisivut
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_aloituskilpailu_2__syyskilpailu_
tampere_23.24._25.9.2022.html
Kilpailun johtaja Henna Mannila
taitoluistelu@tappara.fi
p. 0505954301
Kilpailusihteeri Mira Heinonen
taitoluistelu@tappara.fi
p. 0503132894

Tervetuloa Tampereelle!

