
 
KILPAILUVAHVISTUS   

                                               3.2.2023  
 
 

 
 
 
 

Tappara Synchro -muodostelmaluistelukilpailu Tampereella 18.2.2023 
 
 
 
Tappara ry Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle 
Hakametsään kilpailemaan lauantaina 18.2.2023. 
 
 
 
Paikka Tampereen Jäähalli, Hakametsä (Keltinkatu 2, 33530 Tampere) 
 
 
Aikataulu Lauantaina 18.2.2023 klo 9:00 alkaen. Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. 

 
  

klo 10.00-10:30 AIKUISET 

klo 10:50-11:14 NOVIISIT 

klo 11:45-13:05 TULOKKAAT 

klo 13:45-14:20 MINORIT 

klo 14:40-15:01 JUNIORIT 

klo 15:30-15:58 SM-NOVIISIT 1+1 

klo 16:18-16:46 SM-NOVIISIT 1+1 

klo 17:06-17:27 SENIORIT 
 

  
Alustava minuuttiaikataulu on liitteenä sekä kilpailun nettisivuilla. Järjestävä seura pidättää 
oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
 
Kilpailusäännöt 
 

Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 2022-2023.  
 
Kentän koko 28 x 60 metriä 
 
Arviointi  

Käytössä on MUPI-arviointi sarjoissa aikuiset, noviisit ja tulokkaan, sekä ISU-arviointi sarjoissa 
Minorit, Juniorit, SM-noviisit ja Seniorit 
 
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. 
Kilpailu käydään ns. paperikisana. 
 

 
Arvioijat Arvioijat ilmoitettu erillisellä liitteellä kilpailun sivuilla 
 
Osallistuvat seurat/joukkueet 
  
 Lista osallistuvista seuroista/joukkueista liitteenä. 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/UKDfuF2cDZw


 
 
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 ennen kilpailua. Laskutus tapahtuu seuroittain, 
käytäthän maksaessasi laskuun merkittyä viitenumeroa. 
Arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake ja musiikki 
 

Ohjelmalomakkeet ja -musiikit kilpailun järjestäjä ottaa Taikkarista. Tiedot on pitänyt ilmoittaa 
24.1.2023 klo 20:00 mennessä. 
 
Mikäli ohjelma- ja musiikkitietoihin on tullut muutoksia, tulee muutosten olla Taikkarissa 
lopullisessa muodossaan sunnuntaina 5.2.2023 klo 20 mennessä. Mikäli tämän jälkeen 
tietoihin tulee muutoksia, tulee muutokset vahvistaa sähköpostitse kilpailun järjestäjälle 
osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com 
 
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 
 Luistelujärjestys arvotaan keskiviikkona 8.2.2023 Tappara ry:n toimistolla järjestävän seuran 

toimesta. 
 
 Luistelujärjestys julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 
 
Ruokailu Joukkueiden ruokailumahdollisuudesta jäähallissa kilpailupäivänä informoidaan kilpailun 

nettisivuilla. 
 
Joukkue-esittelyt 

 
Joukkue-esittelyt julkaistaan sähköisenä versiona. Esittelyä varten pyytäisimme toimittamaan 
joukkueen nimen, kuvan, valmentajien nimet ja ohjelman teeman osoitteella 
kilpailu.tapparaml@gmail.com viimeistään tiistaina 7.2. 

 
Jäähalliin saapuminen ja akkreditointi 

 
Kilpailutoimisto avataan klo 8:15 ja se sijaitsee hallin AC-kulmassa. Pyydämme joukkueen 
edustajaa tarkistamaan ja allekirjoittamaan ilmoittautumislomakkeen. 

 
Kukat ja lahjat 

 
Kilpailun aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Jokaiselle joukkueelle 
löytyy oman nimetty lahjakassi jäähallin käytävältä yleisön sisäänkäynnin läheisyydestä. 

 
 
 



 
Muuta 

 
Palkintojenjaon alustava aikataulu on ilmoitettu kilpailun minuuttiaikataulussa.  
Järjestävä seura julkaisee tarkemmat ohjeet palkintojen jaosta sekä joukkueiden 
katsomopaikoista, verryttelytiloista, pukukopeista ja joukkueiden bussien pysäköinnistä halli-
/opastekarttoineen kilpailun nettisivuilla. 
 
 

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 
  

Heidi Mattila Erika Pentikäinen Matti Ollila 
p. 050 562 7739 
 
Kilpailun johdon ja järjestäjät tavoitat parhaiten sähköpostilla osoitteesta 
kilpailu.tapparaml@gmail.com 

 
 

Jakelu Osallistuvat joukkueet, STLL, arvioijat 
 
Liitteet Osallistuvat joukkueet 
 Alustava minuuttiaikataulu 
  
 
 

TERVETULOA HAKAMETSÄÄN! 
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