Kilpailuvahvistus

8.12.2016

SM-loppukilpailupaikan lunastaneet luistelijat,
Vahvistamme osallistumisenne yksin-, pariluistelun ja jäätanssin SM-senioreiden ja SM-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

www.taitoluistelusm2017.fi

Kilpailusarjat

Jäätanssi (JT)
SM-juniorit (lyhyttanssi ja vapaatanssi)
SM-seniorit (lyhyttanssi ja vapaatanssi)
Pariluistelu (PL)
SM-seniorit (lyhytohjelma ja vapaaohjelma)
Yksinluistelu (YL)
SM-junioritytöt (lyhytohjelma ja vapaaohjelma)
SM-junioripojat (lyhytohjelma ja vapaaohjelma)
SM-seniorinaiset (lyhytohjelma ja vapaaohjelma)
SM-seniorimiehet (lyhytohjelma ja vapaaohjelma)

Osallistujat

Kilpailun osallistujaluettelo liitteenä

Kilpailusäännöt

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

Aikataulu

Aikataulu liitteenä. Mahdolliset aikataulumuutokset ovat luettavissa kilpailun
www-sivuilta: www.taitoluistelusm2017.fi

Pysäköinti

Jäähallin ympäristössä on runsaasti pysäköintipaikkoja.

Saapuminen

Pyydämme kilpailijoita, tuomareita ja valmentajia saapumaan jäähalliin ACkulman ovesta lipunmyynnin vasemmalta puolelta ja ilmoittautumaan
kilpailutoimistossa. Kilpailutoimistoon pyydetään tuomaan testipassi, mikäli
luistelija suorittaa testejä, ja kilpailumusiikit CD-levyllä (ks. kohta
Ohjelmamusiikit). Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijat, tuomarit ja kunkin
seuran virallinen edustaja/t, joka sähköiselle ilmoittautumiskaavakkeelle on
kirjattu, saavat kisapassin. Kisapassi oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn
jäähalliin kilpailuviikonlopun aikana.

Harjoitukset

Kilpailun ja harjoitusten aikataulu liitteenä. Osallistujamäärät on merkitty
ryhmittäin sulkeisiin. Harjoitukset luistellaan arvonnan mukaisessa
järjestyksessä.

Ohjelmalomakkeet

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

Tuomarit

STLL on nimennyt kilpailun tuomaristot, liitteenä.

Ohjelmamusiikit

Mp3-soitin, varalla CD-soitin.
Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona.
Teknisen ongelman varalta tulee ohjelmamusiikki toimittaa kilpailupaikalla
kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä CD-levyllä (CD-R). CD-levyllä
tulee olla merkittynä vähintään luistelija/parin nimi, seura sekä maininta
Lyhyt / Vapaa .

Luistelujärjestys

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

Ruokailu

Jäähallin tiloissa lounasmahdollisuus omakustanteisesti.

Peruutukset

Mahdolliset kilpailuosallistumisen peruutukset pyydetään ilmoittamaan
mahdollisimman pian kilpailusihteerille osoitteeseen sm2017@tappara.fi

Kilpailun johtaja

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

Kilpailusihteeri

Outi Hautalahti, sm2017@tappara.fi

Jakelu

Seurat EsJT, EVT, HL, HSK, JoKa, KKJT, KeLS, KooVee, KuTa, LRL, LTL, ML MTK,
TapTL, TL, TRT, TTK, tuomarit, tekniset, STLL

Liitteet

Tuomaristot
Osallistujat
Kilpailun aikataulu

