
 

 

     
 
 

KILPAILUVAHVISTUS 25.1.2023 

 
TALVIPIRUETIT SEURAKILPAILU 4.2.2022 
 

Tappara ry / Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisesta kilpailuumme ja vahvistaa kaikkien ilmoitettujen 
luistelijoiden osallistumisen kilpailuun. 
 
Paikka  Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2) 
 Keltinkatu 2  
 33530 Tampere 
 Kartta 
  
Aika  4.2.2022  
 
Kilpailusarjat ja alustava aikataulu 
                                            

Sarja Aika 

Tähtisilmut, tytöt (9) 8.30–9.25 

Tähtidebytantit (5) ja Tähtinoviisit (2), tytöt 9.25–10.05 

Tintit, tytöt (30)  10.25–12.40 
Tintit, pojat (1) ja Minit, tytöt (23)  13.15–15.30 

B-silmut, tytöt (22) 15.50–17.50 

Tähtijuniorit (11) 18.10–19.15 

 
Vahvistettu aikataulu ilmoitetaan, kun jako verryttelyryhmiin tehdään 1.2.2023. Kilpailuissa noudatetaan 
muutoin joustavaa aikataulua, mutta taukojen ja jäädytysten jälkeen aloitetaan aikaisintaan aikataulun 
mukaisesti.   
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
  
 
Arvioijat Ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla 
 
 
Osallistujat 
  
Kilpailuun osallistuvat luistelijat on julkaistu kilpailun nettisivuilla. Tarkistattehan, että kaikki seuranne 
kilpailuun ilmoitetut luistelijat löytyvät osallistujalistasta oikeasta sarjasta.  
 
Peruutukset 
 
Maksuton peruutus ennen arvontaa 1.2.2023. Peruutukset tehdään Taikkarissa, mutta ilmoitattehan 
siitä myös sähköpostilla tapparatl.talvipiruetit@gmail.com, viestin otsikoksi PERUUTUS. Mikäli peruutus 
tulee arvonnan jälkeen ja syynä on sairaus, pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen osoitteeseen 
tapparatl.talvipiruetit@gmail.com, jotta maksua ei peritä.  
 
 
Kilpailumaksut 
 

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
mailto:tapparatl.talvipiruetit@gmail.com
mailto:apparatl.talvipiruetit@gmail.com


 

 

Osallistumismaksut (Tintit 15 €, muut sarjat 25 €) laskutetaan yhdessä tuomarikulujen kanssa 
jälkikäteen. 
 
 
Musiikki 
        
Huomioittehan, että ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on tallennettuna mp3-tiedostoina Taikkariin  
( www.taikkari.fi). 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio USB muistitikulla mp3-muodossa. Muistitikku 
tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen 
  
Arvonta 
 
Luistelujärjestyksen arvonta ja jako verryttelyryhmiin suoritetaan kilpailunjärjestäjän toimesta 1.2.2023 
ja julkaistaan kilpailun nettisivuilla mahdollisimman pian sen jälkeen.  
 
Ruokailu  
 
Kilpailun aikana järjestetään ruokailu valmentajille ja arvioijille. 
 
Verryttely 
 
Alku- ja loppuverryttelyä varten on varattu tilaa jäähallin peilisalista. 
 
Palkintojen jako ja tulokset 
 
Palkintojen jako järjestetään jäähallin aulassa (kioskin vieressä) heti tulosten selvittyä. Palkintojen jaon 
jälkeen tulokset julkaistaan myös kilpailujen nettisivuilla.  
 
Muuta huomioitavaa 
 
Varaamme oikeuden peruuttaa kilpailun lyhyelläkin aikataululla. 
 
Jäähallissa on kioski, josta on mahdollista ostaa kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa.  
 
Kilpailun sivut   

http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_seurakilpailu__talvipiruetit_4.2.202
2.html 

 
 
Kilpailun johtaja Eva Saarinen 
 tapparatl.talvipiruetit@gmail.com 
 
  
Kilpailusihteeri   Tytti Myllyniemi 
        tapparatl.talvipiruetit@gmail.com 
  
 
    
 
 

Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle! 
 
 

http://www.taikkari.fi/
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_seurakilpailu__talvipiruetit_4.2.2022.html
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_seurakilpailu__talvipiruetit_4.2.2022.html
mailto:tapparatl.talvipiruetit@gmail.com
mailto:tapparatl.talvipiruetit@gmail.com

