
  

                                       
 

 
 

  KILPAILUVAHVISTUS 
 

Muodostelmaluistelun hämeen, idän ja kaakon aluemestaruuskilpailu 
Tampereen jäähallissa 14.1.2018. 
 
Tappara ry Taitoluistelujaosto kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 
muodostelmaluistelun hämeen, idän ja kaakon aluemestaruuskilpailuun Hakametsän jäähalliin 14.1.2018.  
 
Aika ja paikka   
Sunnuntai 14.1.2018 klo 10 alkaen 
Hakametsän jäähalli, halli 1, Keltinkatu2, Tampere 
 
Arvonta 
Arvonta suoritetaan Sentterillä Kaukajärven jäähallilla (Santaharjuntie 40, Tampere) 3.1.2018 klo 18.00. 
Luistelujärjestys julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun Internet-sivuilla: 
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet2018.html  
 
Aikataulu, sarjat ja  
sarjojen luistelujärjestys 
Alustavat aikataulut liitteenä.  Huomioittehan alla olevan sarjojen luistelujärjestyksen.  
Kilpailukellona toimii jäähallin tulostaulun alareunassa oleva kello. 
Lopullinen kilpailuaikataulu jaetaan joukkueille akkreditoinnin yhteydessä. Järjestävä seura pidättää 
itsellään oikeuden aikataulumuutoksiin. 
 
Kilpailun tuomaristo 
Kilpailussa tuomareina toimivat Anu Hemming (ylituomari), Tuula Kaukonen, Marianna Kiviranta, Tessa 
Kuusela ja Aura Hilkamo. Tuomariston kokoonpano saattaa vaihdella sarjoittain. Tuomarit työskentelevät B-
katsomossa keskellä, vastapäätä jäälletuloa. 
 
Kilpailusäännöt 
Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kaudelle 2017-2018 voimassa olevia sääntöjä (sääntökirja nro 23), 
sen muutoksia ja tarkennuksia sekä voimassa olevia ISU communicationeita. 
Kaikissa sarjoissa käytetään muodostelmaluistelun pistearviointia (MUPI). 
 
Suunniteltu ohjelma  
Suunniteltu ohjelma–lomake pyydetään palauttamaan 2.1.2018 mennessä seuramme nettisivujen kautta: 
http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_suunniteltuohjelma.html 
 
Käsiohjelmatiedot 
Käsiohjelmatiedot tulee toimittaa linkin kautta:  
Http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/kasiohjelmatiedot.html 
2.1.2018 mennessä. Käsiohjelma julkaistaan ainoastaan sähköisenä kilpailun kotisivulla.  



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, jossa ei ole muuta musiikkia tai tiedostoja. CD-levyllä tulee olla 
merkittynä joukkueen nimi ja musiikin kesto. Pyydämme välttämään pinnoitettujen levyjen käyttöä. 
 
Jäähalliin saapuminen / akkreditointi 
Kilpailuun osallistuvilla joukkueilla on pääsy jäähalliin AC-sisäänkäynnin kautta klo 8.30 alkaen.  Jäähallin 
kartta liitteenä.  Joukkueiden tulee akkreditoitua kilpailutoimistossa klo 8.30 alkaen, välittömästi 
kilpailupaikalle saapuessaan. Kilpailutoimisto sijaitsee halli 1 AC- sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. 
Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä lähetettyyn ilmoittautumislomakkeeseen on tullut muutoksia, 
pyydämme toimittamaan ajan tasalla olevan ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon akkreditoinnin 
yhteydessä. Pyydämme myös joukkueen edustajaa tarkistamaan ilmoittautumislomakkeen. Kilpailumusiikit 
tulee luovuttaa kilpailutoimistoon joukkueen akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Linja-autojen pysäköinti 
Linja-autot voi pysäköidä Hakametsän hallin parkkipaikalle, B-katsomon puolelle linja-autoille varatulle 
alueelle. Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta parkkipaikalla liikkuessa! 
 
Jäähallin jään koko 
Hakametsän jäähallin, halli 1, jään koko on 28 m x 60 m. 
 
Joukkueiden paikat jäähallissa 
Joukkueet voivat istua A-katsomossa niille osoitetuilla paikoilla. Joukkueiden kulku jäälle ja pois on merkitty 
liitteenä olevassa kartassa. Tarkemmat ohjeet tästä saatte tullessanne. 
 
Lämmittelytilat 
Joukkueiden verryttely hallin A- ja C-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 järjestetään kolmessa osassa. Ensimmäinen palkintojenjako (Masters, Aikuiset, Kansalliset 
seniorit) järjestetään seisomakatsomossa kansalliset juniorit sarjan päätyttyä. Toinen palkintojen jako 
(Kansalliset juniorit, Kansalliset noviisit) järjestetään seisomakatsomossa tulokassarjan jäädytystauolla. 
Kolmas palkintojenjako (Tulokkaat, Minorit, SM-noviisit, SM-juniorit) järjestetään jäällä välittömästi kilpailun 
päätyttyä. Koko joukkue voi osallistua alkuverryttelyyn ja palkintojenjakoon. Ohjeen palkintojenjakoon 
saapumisesta saatte akkreditoinnin yhteydessä. 
 
Pääsyliput 
Katsomossa on numeroimattomat paikat. Katsomotilaa on hyvin, ensisijaisesti B-käytävä on varattu 
katsojille.  Kilpailupäivänä lippuja on saatavissa kilpailupaikalta, BC-ovelta klo 9.30 alkaen, maksuvälineenä 
käy ainoastaan käteinen. 
Pääsylippujen hinnat: Aikuiset 5 €, opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 4-16 vuotta 3 €. 
 
Kukat ja lahjat 
Kukkien ja lahjojen heittäminen jäälle ei ole sallittua. Lahjat ja kukat voi jättää niitä varten varattuihin 
joukkueittain nimettyihin kasseihin, joista järjestäjät toimittavat ne luistelijoille pukuhuoneisiin. Kassit 
sijaitsevat B-käytävällä. 



Ruokailu 
Restel järjestää mahdollisuuden noutopöytäruokailuun kilpailuhallilla. 
Ruokailu tulee varata ennakkoon liitteissä olevalla ruokailulomakkeella. Ruokailu tapahtuu hallin D-päädyssä 
klo 10.30-17.00. 
Täytetty lomake lähetetään viim. 8.1. sähköpostiosoitteeseen ravintolat.tampereenjaahalli@restel.fi  
 
Kilpailuun osallistuvien joukkueiden valmentajille on kilpailun aikana tarjolla kahvia, teetä ja pientä syötävää 
Kirvesklubin tiloissa talkookeittiön läheisyydessä (kulku B-käytävältä, portaat alas) 
 
 
 
 
 
 
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
 
 
 
 
 
 
Kilpailun johtaja Matti Ollila 

Tappara ry/ Taitoluistelu 
mollila79@hotmail.com  
040 514 4978 
 
 

Kilpailusihteeri Eija Keskinen 
Tappara ry/ Taitoluistelu 
kilpailu.tapparaml@gmail.com 
050 330 8123 

 
 
 
 
Kilpailusivut:  http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet2018.html 
Käsiohjelmatiedot: http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_kasiohjelmatiedot.html 
Suunniteltu ohjelma: Http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/aluemestaruudet_suunniteltuohjelma.html  
 
 
Liitteet:   Aikataulut   

Jäähallin kartat 
Osallistujaluettelo 
Ruokailunennakkovarauslomake 
Hotellitarjous 
 

    
Jakelu:  Tuomarit, osallistuvat joukkueet 
 


