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MUODOSTELMALUISTELUN SEURAKILPAILU, TAPPARA SYNCHRO 18.2.20203 
 
 

Tappara ry Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityneitä ja kilpailupassin kaudelle 2022-2023 
lunastaneita joukkueita TAPPARA SYNCHRO muodostelmaluistelun seurakilpailuun 

 
 
 
Paikka Hakametsän jäähalli (Keltinkatu 2, 33530 Tampere) 
 
 
Alustava aikataulu 
 
 Lauantaina 18.2.2023 klo 9:00 alkaen. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. 
  

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
 
Kilpailusarjat, arviointijärjestelmät ja kilpailuvaatimukset  
 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä. Kilpailu luistellaan 
ja arvioidaan seuraavasti: 
 
ISU-arviointi: 
SM-juniorit (vapaaohjelma) 
SM-noviisit, 1+1 kilpailu 
Minorit 
Juniorit 
Seniorit 
 
MUPI-arviointi: 
Tulokkaat 
Noviisit 
Aikuiset 
 
SM-junioreiden kilpailu käydään vapaaohjelmakilpailuna. 
 
SM-noviisien kilpailu käydään 1+1 -kilpailuna, jolloin kukin joukkue luistelee kilpailuohjelmansa 
kaksi kertaa siten, että jokainen kilpailuun ilmoitettu luistelija osallistuu vähintään yhteen 
kilpailusuoritukseen. Kilpailusuoritusten tulokset lasketaan yhteen. 
 
Huomio! Kilpailuun otetaan max. 48 joukkuetta kahdeksaan sarjaan. Sarja järjestetään, mikäli 
sarjaan ilmoittautuneita joukkueita on vähintään 3. Max. 6 joukkuetta/sarja (sisältäen oman 
seuran joukkueen). Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden määrittää lopullisen joukkueiden 
määrän sarjoittain. 
   

 
Kentän koko 28 x 60 metriä 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/UKDfuF2cDZw


 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu STLL:n Taikkari -järjestelmässä. Ilmoittautuminen avautuu torstaina 
5.1.2023 klo 9:00 ja päättyy torstaina 19.1.2023 klo 20:00. Ilmoittautuminen on sitova. 
 
Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 24.1.2023 klo 20:00, sääntökirjan kohdan 15.6 
mukaisesti. 
 
Jokainen joukkueen mukana kilpailuun tuleva henkilö (valmentajat: enintään 2 henkilöä, 
joukkueenjohtajat ja huoltajat: enintään 3 henkilöä sekä mahdollinen kuvaaja: enintään 1 
henkilö) tulee olla ilmoitettuna Taikkariin ennen kilpailuja. 
 
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettavien luistelijoiden sekä 
kilpailuun nimettyjen valmentajien ja toimihenkilöiden kilpailu-/toimihenkilöpassit ovat 
voimassa. 

 
Osallistumisen peruuttaminen 
   

Sääntökirjan kohdan 15.7. mukaisesti. 
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä Taikkarissa sekä ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen 
kilpailu.tapparaml@gmail.com 

 
 
Ilmoittautumismaksut 
 

Ilmoittautumismaksut: 
 

• 100 € MUPI arvioitavat 

• 140 € ISU arvioitavat, yksi suoritus 

• 180 € ISU arvioitavat, kaksi suoritusta (SM-noviisit 1+1 kilpailu) 
 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan joukkueilta ilmoittautumisen päätyttyä. Laskutus tapahtuu 
seuroittain, käytäthän maksaessasi laskuun merkittyä viitenumeroa. 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake ja musiikki 
 

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on tallennettava Taikkariin viimeistään 24.1.2023 
klo 20:00 mennessä.  
 
Musiikkitiedostot on tallennettava mp3-tiedostona Taikkariin 24.1.2023 klo 20:00 
mennessä. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio (mp3 USB-tikulla). 
 
Ohjelmamusiikkien esittäjä- ja muut tiedot tulee olla asianmukaisesti täytettynä 
Taikkarissa kilpailujen mahdollista livestriimausta varten. 
 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään ohjelma ja musiikkitiedostot välittömästi kilpailun 
jälkeen. 
 

Arvonta 
 Arvonta-aika ja -paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 
 
Ruokailu Joukkueiden ruokailumahdollisuudesta jäähallissa kilpailupäivänä informoidaan kilpailun 

nettisivuilla. 
 
Joukkue-esittelyt 

 
Joukkue-esittelyt julkaistaan sähköisenä versiona. Tiedot toimitetaan kilpailuvahvistuksessa 
annettavaan osoitteeseen. 
 

Pääsyliput Yleisöä ja lipunmyyntiä koskeva informaatio päivitetään kilpailun nettisivuille   
 
 
 



 
 
Kilpailun nettisivut 
        
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/ml_seurakilpailu__tappara_synchro_18.2.2023.html  
   

 
Kilpailun johto 
  

Kilpailunjohtajat ja -sihteerin tavoitat sähköpostitse osoitteesta  
 
kilpailu.tapparaml@gmail.com 

http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/ml_seurakilpailu__tappara_synchro_18.2.2023.html

