
 

Kilpailukutsu    22.11.2016 

SM-loppukilpailupaikan lunastaneet luistelijat, 

Tervetuloa yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin senioreiden ja junioreiden Suomen mestaruuskilpailuihin 

Tampereen jäähalliin Hakametsään 16.-18.12.2016.  

 

Aika 16.-18.12.2016, kilpailupäivät lauantai-sunnuntai  
Paikka Tampereen Hakametsän jäähalli (Hakametsä1), os. Keltinkatu 2, Tampere 

(kentän koko 28x60 m) 
Kisasivu  
Kilpailusarjat Jäätanssi (JT) 

SM-juniorit (lyhyt- ja vapaatanssi) 
SM-seniorit (lyhyt- ja vapaatanssi) 
 
Pariluistelu (PL) 
SM-seniorit (lyhyt- ja vapaaohjelma) 
 
Yksinluistelu (YL) 
SM-junioritytöt (lyhyt- ja vapaaohjelma) 
SM-junioripojat (lyhyt- ja vapaaohjelma) 
SM-seniorinaiset (lyhyt- ja vapaaohjelma) 
SM-seniorimiehet (lyhyt- ja vapaaohjelma) 

 
Kilpailusäännöt 

 
Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudella 2016-2017. 
Ohjelmien vaatimukset ISU:n 2016-2017 sääntöjen mukaan. 

 
Alustava aikataulu 

 
lauantaina klo 10.00 - 17.30 

Juniorit pojat lo kilpailu  
Juniorit tytöt lo kilpailu 
Juniorit ja seniorit jäätanssi lt kilpailu  
Seniorit pariluistelu lo kilpailu  
Seniorit miehet lo kilpailu  
Seniorit naiset lo kilpailu 
 
sunnuntaina klo 10.00 - 18.10 

Juniorit pojat vo kilpailu  
Juniorit tytöt vo kilpailu  
Juniorit ja seniorit jäätanssi vt kilpailu  
Seniorit pariluistelu vo kilpailu  
Seniorit miehet vo kilpailu  
Seniorit naiset vo kilpailu  
 
Järjestävä seura ja STLL varaavat oikeuden aikataulun muuttamiseen. 



 
Tarkempi aikataulu julkaistaan kilpailuvahvistuksessa ja mahdolliset 
aikataulumuutokset ovat luettavissa kilpailun www-sivuilta: 
www.taitoluistelusm2017.fi ja Taitoluisteluliiton tulossivuilta: 
http://www.figureskatingresults.fi/results/1617/YLJTSM17/index.htm  

 
Luistelijamäärät ja 
harjoitukset 

 
Vahvistetaan tarkemmin ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Perjantain harjoitukset luistellaan seuroittain, lauantain harjoitukset 
lyhytohjelman luistelujärjestyksessä, aikataulu alustavasti: 
perjantaina 17.00 - 21.00 junioripojat, -tytöt, pariluistelu, jäätanssi 
lauantaina 7.10 - 9.25 seniorimiehet, -naiset 
lauantaina 17.35 - 21.35 junioripojat, -tytöt, pariluistelu, jäätanssi 
sunnuntaina 7.10 – 10.00 seniorinaiset ja -miehet 

 
Ilmoittautumiset 

 
Sähköinen ilmoittautuminen perjantaihin 2.12.2016 klo 20 mennessä 
allaolevan linkin kautta:  
https://www.lyyti.in/Yksinluistelun_ja_jaatanssin_SM2017_ilmoittautuminen
_3426    
 
Ilmoittautumislomakkeessa on mainittava, mitä elementtitasoja luistelija 
suorittaa kilpailuissa. 
 

Ilmoittautumismaksu 80 € / luistelija tai pari 
 
Jälki-ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 7.12.2016 klo 20.00. Jälki-
ilmoittautuneilta peritään ilmoittautumismaksu kaksinkertaisena. 
 
Ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään perjantaina 2.12.2016 
mennessä laskun mukaisesti. 
 
Tuomarikulut laskutetaan jälkikäteen. 
 

Ohjelmalomakkeet Tarkistettu ja voimassaoleva suunniteltu ohjelmalomake on palautettava 
viimeistään sunnuntaina 11.12.2016 osoitteeseen ohjelmat@stll.fi  

 
Tuomarit 

 
STLL nimeää kilpailun tuomaristot. Tuomaristot ilmoitetaan 
kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
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Ohjelmamusiikit Mp3-soitin, varalla CD-soitin. 

Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Kilpailumusiikit on 
toimitettava järjestävälle seuralle etukäteen viimeistään perjantaina 
2.12.2016 mp3-tiedostoina, joka on nimetty seuraavasti: 
 
Luistelijan nimi_Kilpailusarja_Lyhyt ja Luistelijan nimi_Kilpailusarja_Vapaa. 
 
Musiikkitiedostot liitetään sähköiseen kilpailuilmoittautumiseen. 
Teknisen ongelman varalta ohjelmamusiikit on toimitettava kilpailupaikalla 
kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R). CD-levy on 
merkittävä vähintään: luistelija/parin nimi, seura sekä maininta Lyhyt / Vapaa . 

 
Arvonta Lyhytohjelmien luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan STLL:n toimistolla (os. 

Radiokatu 20, 00240 Helsinki) keskiviikkona 14.12.2016 klo 14.30 ja 
julkaistaan arvonnan jälkeen STLL:n tulossivuilla, 
http://www.figureskatingresults.fi/results/1617/YLJTSM17/index.htm sekä 
kilpailun www-sivuilla www.taitoluistelusm2017.fi. Ryhmäjaot vahvistetaan 
perjantaina 16.12.2016 klo 13.00 mennessä. 
 
Vapaaohjelmat/tanssit luistellaan lyhytohjelman/tanssin tulosten 
käänteisessä järjestyksessä.  
 
Vapaaohjelmien/vapaatanssin luistelujärjestys julkaistaan STLL:n tulossivuilla 
http://www.figureskatingresults.fi/results/1617/YLJTSM17/index.htm sekä 
kilpailun www-sivuilla www.taitoluistelusm2017.fi lauantain 17.12. aikana. 
 

Ruokailu Jäähallin tiloissa on lounasmahdollisuus omakustanteisesti klo 11-17 
molempina kilpailupäivinä. 
 

Majoitus Kilpailua varten on varattu rajallinen määrä huoneita: 
Solo Sokos Hotel Torni Tampere 
Ratapihankatu 43, 33100 Tampere 
 
Huonehinnat: 
Solo 1-hengen huone 100 € / vrk 
Solo 2-hengen huone 110 € / vrk 
Lisävuode 20 € / vrk 
 
Huonevaraukset tunnuksella ”Taitoluistelu SM 2017” viimeistään perjantaina 
2.12.2016 mennessä Sokos Hotels myyntipalveluun: 
ma-pe klo 08.00 – 20.00 
puh 020 1234 600 tai email sokos.hotels@sok.fi 
 

Kilpailun johtaja Tanja Kuusela, puh. 040 834 4005, tanja.kuusela@tappara.fi 
 

Kilpailusihteeri Outi Hautalahti, sm2017@tappara.fi 
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Jakelu SM-paikan lunastaneiden luistelijoiden/parien seurat, Arvioijat, STLL 
 

Liitteet Liite 1 alustava aikataulu 
 

 

Tervetuloa Tampereelle! 


