
 
 

 

KILPAILUVAHVISTUS    30.10.2017 

 

Muodostelmaluistelun kutsukilpailu tulokkaat-sarjalle Tampereen 
jäähallissa sunnuntaina 12.11.2017 
 
Tappara ry/ Taitoluistelu (TapTL) kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne  

tulokkaat- sarjan kutsukilpailuun sunnuntaina 12.11.2017 Tampereen jäähalliin. 
 
Aika Sunnuntai 12.11.2017 klo 10.30 alkaen  
 Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Kilpailussa ei järjestetä 
 harjoituksia eikä jäähän tutustumista. 
 
Paikka Tampereen jäähalli (Haka 1), Keltinkatu 2, 33530 Tampere  
 Kentän koko  28x60 m 

Kilpailusarjat  
 Tulokkaat; VO: ohjelman kesto enintään 3 min 
 
Kilpailun säännöt, arviointi ja tuomaristo 
 Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 
 2017–2018. Arvioinnissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI). 
 STLL on nimennyt kilpailun tuomariston (liitteenä).   
 
Osallistujat Luettelo osallistuvista joukkueista liitteenä. 
 
Arvonnat Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan Tampereella Sentterin jäähallissa, 
 Santaharjunkatu 40, tiistaina 31.10.2017 klo 17.00. Luistelujärjestys julkaistaan 
 mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla: 
 http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/valintakisa2017.html 
 
 
Alustava aikataulu 
 Valintakilpailu ML Minorit   10.30 -11.15 
 Kutsukilpailu ML Tulokkaat   11.32 -12.08 
 Valintakilpailu YL Debytantit, Noviisit; pojat 12.30 -18.37 
  
 Lopullinen kilpailuaikataulu julkaistaan kilpailun nettisivuilla 

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

 jaetaan joukkueille akkreditoinnin yhteydessä. Järjestävä seura pidättää itsellään 
 oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 

Suunniteltu ohjelma -lomake 
Tarkistetut ja voimassaolevat Suunniteltu ohjelma -lomakkeet on toimitettava 
viimeistään 4.11.2017 sähköpostitse osoitteeseen 
kutsukilpailut.tappara.ml@gmail.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.  
 
Osallistumisen peruuttaminen  

 Osallistumisen peruutukset sääntökirjan 23 kohdan 15.5. mukaan. 
 
Kilpailumusiikit  
 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_ JOUKKUE tai luis-
telijan nimi_ SEURA sekä lisäksi kilpailupäivänä CD:llä. CD:n on oltava CD-R-tyyppinen 
(ei CD-RW), ja siinä pitää olla joukkueen/luistelijan nimi, sarja, seura ja musiikin 
kesto. Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. 

  
Jäähalliin saapuminen / akkreditointi 
 Kilpailuun osallistuvilla joukkueilla on pääsy jäähalliin AC-sisäänkäynnin kautta klo 
 9.00 alkaen.  
 Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa välittömästi kilpailupaikalle 
 saapuessaan. Kilpailutoimisto sijaitsee AC- sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 
 Pyydämme joukkueita esittämään akkreditoinnin yhteydessä kilpailulisenssien ja 
 kilpailulupien voimassaolosta nimilistan ja maksupäivämäärät.  Mikäli 
 ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn ilmoittautumislomakkeeseen on tullut 
 muutoksia, pyydämme toimittamaan ajan tasalla olevan ilmoittautumislomakkeen 
 kilpailutoimistoon akkreditoinnin yhteydessä. Pyydämme myös joukkueen edustajaa 
 tarkistamaan ja vahvistamaan allekirjoituksellaan ilmoittautumislomakkeen. 
 Kilpailumusiikkien varalevyt tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen 
 akkreditoinnin yhteydessä. 
  
Joukkueiden paikat jäähallissa 
 ML-joukkueet voivat istua A-katsomossa niille osoitetuilla paikoilla.  
 
Lämmittelytilat 
 ML-joukkueiden verryttely hallin A-käytävällä, jonne yleisöllä ei ole pääsyä. 
 Toivomme, että kiinnitätte erityisesti huomiota siihen, että jään puolelle ei kuulu 
 kovaäänistä musiikkia tai kannustushuutoja toisten kilpailuesitysten aikana. 
 Varmistattehan myös, ettei lämmittelymusiikkinne häiritse muiden joukkueiden 
 valmistautumista. Pyydämme joukkueita ottamaan mukaan omat jatkojohdot ja 
 latauslaitteet lämmittelyssä käytettäville musiikkisoittimille. 
  

Palkintojenjako 
Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin sarjan päätyttyä.  

 Koko ML-joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon. Ohjeen 
 palkintojenjakoon saapumisesta saatte akkreditoinnin yhteydessä. 



 
 

 

 
Kukat ja lahjat 
 Muodostelmaluistelukilpailujen aikana kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole 
 sallittua. Lahjat ja kukat voi jättää niitä varten varattuihin joukkueittain nimettyihin 
 laatikoihin/kasseihin, joista järjestäjät toimittavat ne luistelijoille pukuhuoneisiin. 
 Laatikot sijaitsevat B-käytävällä. 
 
Pysäköinti Linja-autot voi pysäköidä Hakametsän hallin parkkipaikalle, B-katsomon puolelle linja-
 autoille varatulle alueelle. Alueella on runsaasti ilmaista pysäköintitilaa. Pyydämme 
 noudattamaan erityistä varovaisuutta  parkkipaikalla liikkuessa! 
 

Ruokailu     Kilpailijoille ei ole tarjolla järjestettyä ruokailua. Valmentajille ja tuomareille on tar-
 jolla kevyt ruoka Kirvesklubilla järjestävän seuran tarjoamana.  
 
Pääsyliput    Katsomossa on numeroimattomat paikat. Yleisölle on varattu B-katsomon puoli. 

Kilpailupäivänä pääsylippuja on saatavissa jäähallin  BC- ovelta klo 9.00 alkaen, jolloin 
hallin ovat avataan. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. Pääsylippujen hinnat: 
aikuiset 5 €, opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 7-16 vuotta 3 €. 

 

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 HSK, PoriTa, TapTL, UpTL 

 Tuomarit ja tekniset 
 STLL 
 
Liitteet Tuomaristo 
 Osallistujaluettelo 
  
  
 


