
 

 

 

KILPAILUKUTSU      (9.10.2017) 19.10.2017 
 

Muodostelmaluistelun kutsukilpailu tulokkaat-sarjalle Tampereen 
jäähallissa (Haka1) sunnuntaina 12.11.2017 

 
Tappara ry/Taitoluistelu (TapTL) kutsuu jakelussa mainittujen STLL:n jäsenseurojen tulokkaat- sarjan 
muodostelmaluistelujoukkueita kutsukilpailuun sunnuntaina 12.11.2017 Tampereen jäähalliin. 
 

Aika          Sunnuntai 12.11.2017 noin klo 9.30 alkaen. Lajien ja sarjojen luistelujärjestystä on  
  vaihdettu muodostelmaluistelulla alkavaksi Tampereella järjestettävän ML   
  seuratuomarikoulutuksen vuoksi. Tarkempi aikataulu lähetetään    
  kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.  
  Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia. 
 
Paikka             Tampereen jäähalli (Haka1), Keltinkatu 2, 33530 Tampere 
  Kentän koko 28x60 m 

 
Sarjat  Tulokkaat; VO: ohjelman kesto enintään 3 min 

 
Kilpailusäännöt, arviointi, tuomaristo  ja palkintojen jako 
  Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 2017– 
  2018. Arvioinnissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI). STLL on nimennyt 
  kilpailun tuomariston (liitteenä).  Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin 
  sarjan päätyttyä kilpailutoimiston edustalla AC-kulmauksessa.  
 
Ilmoittautuminen ja Suunniteltu ohjelma -lomake 
  Kilpailuun pääsee mukaan 8 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on 
  tehtävä sähköpostitse viimeistään 29.10.2017 osoitteeseen     
  kutsukilpailut.tappara.ml@gmail.com erillisellä lomakkeella (liitteenä). Siinä on mainittava 
  seuraavat tiedot: seura, joukkueen nimi, sarja, valmentajat, joukkueenjohtajat sekä  
  heidän puhelinnumeronsa kilpailun aikana, huoltajat, luistelijoiden nimet ja syntymäajat. 
  Suunniteltu ohjelma -lomake (liitteenä   on toimitettava viimeistään 4.11.2017 osoitteeseen 
  kutsukilpailut.tappara.ml@gmail.com . 
 
Ilmoittautumismaksu 

 Ilmoittautumismaksu on 100 €/joukkue. llmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen 
 yhteydessä 29.10.2017 mennessä Tappara ry/Taitoluistelun tilille  FI72 5730 0820 1947 73, 
 BIC: OKOYFIHH. Maksaessa tulee käyttää viitenumeroa 20174. Tuomarikulut laskutamme 
 kilpailun jälkeen osallistujilta.  
 

Musiikki      Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Varalaitteena CD-soitin. Mp3- 
  tiedostomuodossa oleva musiikki pyydetään toimittamaan viimeistään 4.11.2017  
  sähköpostitse osoitteeseen tuukka@nuutiset.fi nimettynä SARJA_SEURA_JOUKKUE sekä 
  lisäksi kilpailupäivänä CD:llä. CD:n on oltava CD-R-tyyppinen (ei CD-RW), ja siinä pitää olla 
  sarja, seura, joukkueen nimi ja musiikin kesto. Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. 
 
 

mailto:tuukka@tuukka.com


 

 
ML Käsiohjelma 

 Muodostelmaluistelujoukkueiden käsiohjelmatiedot lähetetään 4.11.2017 mennessä 
 nettilomakkeella  osoitteessa: 
 http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/ml_kasiohjelmatiedot.html. Käsiohjelma 
 julkaistaan vain sähköisessä muodossa kilpailun nettisivuilla.  
 

Arvonta      Arvonta-aika ja -paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Arvonta suoritetaan   

  järjestävän seuran toimesta. Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan 

  jälkeen kilpailun nettisivuilla:         

  http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/valintakisa2017.html 

Pääsyliput    Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on saatavissa jäähallin AC- 
ovelta tuntia ennen kilpailujen alkua. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. 
Pääsylippujen hinnat: aikuiset 5 €, opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 7-16 vuotta 3 €. 

 
Ruokailu      Kilpailijoille ei ole tarjolla järjestettyä ruokailua. Valmentajille ja tuomareille on tarjolla kevyt 

 ruoka Kirvesklubilla järjestävän seuran tarjoamana.  

 
Kilpailun Internet-sivut 
  http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/valintakisa2017.html 

 

 
Kilpailun johtaja   Tanja Kuusela  
   tanja.k.kuusela@live.com 
   puh. 040  834 4005 

 
Kilpailusihteeri  Satu Haikarainen  
   kutsukilpailut.tappara.ml@gmail.com  
   puh. 040 5145814 

 

 

Tervetuloa Tampereelle! 
 

Tappara ry/Taitoluistelu 
 

 
Jakelu  EsJT, HL, HSK, OLK, PTL, TapTL, VG-62, LTL, JyTLS, RJT, UpTL 
  Tuomarit 
  STLL 
 
 
Liitteet  ML Ilmoittautumislomake 
  ML Suunniteltu ohjelma -lomake 
  Tuomaristo 


