KILPAILUKUTSU
Muodostelmaluistelun hämeen, idän ja kaakon aluemestaruuskilpailu Tampereen jäähallissa (Haka1)
sunnuntaina 14.1.2018.
Tappara ry Taitoluistelu (TapTL) kutsuu Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseurojen hämeen-, idän- ja
kaakonalueen muodostelmaluistelujoukkueita 14.1.2018 Tampereen jäähalliin Hakametsään
aluemestaruuskilpailuun.

Aika

Paikka

Sunnuntai 14.1.2018 kello 10.00 alkaen
-

Kilpailussa ei järjestetä harjoituksia.

-

Tarkempi aikataulu lähetetään kilpailuvahvistuksessa.

-

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Tampereen jäähalli (Haka1), Keltinkatu 2, 33530 Tampere
Kentän koko 28 x 60 m.

Sarjat

Kilpailusarja / ohjelman kesto ja sarjojen luistelujärjestys:


Masters/ vapaaohjelman kesto enintään 3 min 10s



Aikuiset / vapaaohjelman kesto enintään 3min 10s



Kansalliset seniorit/ vapaaohjelman kesto 3 min +-10 s
PALKINTOJEN JAKO seisomakatsomossa



Kansalliset juniorit / 3 min +- 10 s



Kansalliset noviisit / vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s



Tulokkaat / vapaaohjelman kesto enintään 3 min



Minorit / vapaaohjelman kesto 3 min +- 10 s



SM-noviisit / vapaaohjelman kesto 3 min 30s +- 10s



SM-juniorit / vapaaohjelman kesto 4 min +- 10s
PALKINTOJEN JAKO jäällä

Kilpailusäännöt, arviointi ja palkintojen jako
Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n voimassa olevia kilpailusääntöjä kaudelle 2017–2018.
Kaikissa sarjoissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI).
Palkintojen jako tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäinen palkintojen jako suoritetaan
Kansalliset Seniorit sarjan jälkeen seisomakatsomassa ja siihen osallistuvat Masters, Aikuiset
ja Kansalliset seniorit. Toinen palkintojen jako suoritetaan jäällä mahdollisimman pian
kilpailun päätyttyä. Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon. Kaikki
palkittavien joukkueiden luistelijat saavat mitalit.
Tuomaristo

Tuomaristo ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumislomake on jätettävä täytettynä viimeistään 15.12.2017 osoitteessa
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_ilmoittautuminen.html
Suunniteltu ohjelma -lomake tulee tallettaa nettisivujen kautta 2.1.2018 mennessä.
Suunniteltu ohjelma
Suunniteltu ohjelma -lomake tulee tallettaa nettisivujen kautta 2.1.2018 mennessä.
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_suunniteltuohjelma.html
Ilmoittautumismaksu
Ilmoittautumismaksu on 100 €/joukkue.
llmoittautumismaksut laskutetaan kilpailun jälkeen yhdessä tuomarikululaskun kanssa.
Huomioitavaa, että laskutusosoite ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeessa sähköpostitai verkkolaskuosoitteena.
Käsiohjelma
Käsiohjelma julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Joukkuekuva sekä muut
käsiohjelmatiedot on lähetettävä kilpailun verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 2.1.2018
mennessä. http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_kasiohjelmatiedot.html

Musiikki

Mp3-tiedostomuodossa oleva musiikki pyydetään toimittamaan viimeistään 2.1.2018
sähköpostitse osoitteeseen tuukka@nuutiset.fi Tiedosto tulee nimetä SARJA-JOUKKUE.mp3.
Lisäksi musiikki toimitetaan kilpailupäivänä CD:llä tai muistitikulla. Levyn/tikun tulee olla
hyvässä kunnossa ja siinä pitää olla joukkueen sarja ja nimi.

Arvonta

Arvonta suoritetaan Kaukajärven Sentterillä (Santaharjuntie 40, Tampere) neuvottelutilassa
3.1.2018 klo 18.00. Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen
kilpailun internet-sivuilla
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet2018.html

Pääsyliput

Katsomossa on numeroimattomat paikat. Kilpailupäivänä lippuja on saatavissa kilpailupaikan
ovelta klo 9.30 alkaen, maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. Pääsylippujen hinnat:
Aikuiset 5 €, opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 4-16 vuotta 3 €.

Ruokailu

Pyrimme järjestämään kilpailuun osallistuville joukkueille mahdollisuuden varata ruokailu
Hakametsän jäähallille. Tiedotamme asiasta tarkemmin kilpailuvahvistuksessa.

Kilpailun johtaja
Matti Ollila mollila79@hotmail.com , puh. 040 514 4978
Kilpailusihteeri
Eija Keskinen kilpailu.tapparaml@gmail.com, puh. 050 330 8123
Kilpailun Internet-sivut
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet2018.html
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