
 

 

KILPAILUKUTSU     17.12.2017 

 

Hämeen alueen kevätkilpailu silmuille ja aluesarjoille Tampereella 20.1.2018 

 
Tappara ry/ Taitoluistelu (TapTL) kutsuu STLL:n Hämeen alueen jäsenseuroja silmujen ja 
aluesarjojen kevätkilpailuun Tampereelle 20.1.2018.  
 

Aika Lauantai 20.1.2018 

 

Paikka Tampereen harjoitusjäähalli (Hakametsä 2), Keltinkatu 2, 33530 Tampere 

 Kentän koko 59,5 m x 29,5 m 

 

Kilpailusarjat Silmut A, ohjelman kesto 2 min 30 s ± 10 s   

 Silmut B, ohjelman kesto 2 min 30 s ± 10 s  

 Aluejuniorit, ohjelman kesto max 3 min 10 s   

 Aluenoviisit, ohjelman kesto max 3 min 10 s  

 Aluedebytantit, ohjelman kesto max 3 min 10 s  

 Aluesilmut, ohjelman kesto 2 min 30 s ± 10 s 

 

Arviointi  Silmut A -sarjassa on käytössä ISU-arviointi. Muissa sarjoissa on käytössä Laajennettu 

 tähtiarviointi. 

 

Kilpailusäännöt 

 Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2017-2018. 

 

Tuomaristo Arviointituomaristo: Ulriikka Gibson, Heidi Julku, Erika Wahlsten  

 Tekniset: Noora Ikonen, Iina Männikkö  

 

Alustava aikataulu  

 Lauantai 20.1.2018 noin klo 9-18, tarkempi aikataulu kilpailuvahvistuksen yhteydessä. 
 Järjestävä seura pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Palkintojenjako tulosten selvittyä 
 jäähallin kahvion edustalla. 
 
Ilmoittautuminen  
 Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 8.1.2018 osoitteeseen  
 taitoluistelu@tappara.fi liitteenä olevalla lomakkeella. 
 Ilmoittautumisessa on mainittava kilpailijoiden etu- ja sukunimet, syntymäajat, 
 kilpailulisenssien tai -lupien tyypit ja maksupäivät. Lisäksi ilmoittautumisessa tulee olla 
 seuran vakuutus silmut A- ja B- sarjojen luistelijoiden osalta vaadittavien perus- ja 
 elementtitestien sekä kaikkien luistelijoiden kilpailulupien ja voimassaolosta sekä seuran 



 

 kilpailupaikalla olevan edustajan nimi. Ilmoitattehan myös sähköpostiosoitteet 
 kilpailuvahvistusta ja tuomarilaskun toimittamista varten.  
 Järjestävä seura ei karsi osallistujia. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista viimeistään 
 13.1.2018. Osallistumisen peruutukset sääntökirjan 23 kohdan 15.5. mukaan.  
  
Osallistumismaksut  
 Sarjojen maksut STLL:n suositusten mukaisesti 40 €/luistelija silmut A- sarjassa sekä 25 
 €/luistelija sarjoissa silmut B, aluesilmut, -debytantit, -noviisit ja -juniorit. Osallistumismaksut 
 laskutetaan osallistujilta tuomarilaskun yhteydessä kilpailun jälkeen (jälki-ilmoittautuneilta 
 kaksinkertainen osallistumismaksu).  
  
Suunniteltu ohjelma -lomake (ISU-arviointi) 
 Tarkistetut ja voimassaolevat Suunniteltu ohjelma -lomakkeet toimitetaan ilmoittautumisen 
 yhteydessä viimeistään 8.1.2018 sähköpostitse osoitteeseen taitoluistelu@tappara.fi . 
 
Kilpailumusiikit 
 Kilpailumusiikit soitetaan CD-levyltä. CD:n on oltava CD-R-tyyppinen (ei CD-RW), ja siinä pitää 

olla luistelijan nimi, sarja, seura ja musiikin kesto. Musiikista tulee olla mukana myös 
varakopio. Hallimme äänentoistolaite ei toista CD-RW-tallenteita. 

 
Arvonta Luistelujärjestysten arvonta suoritetaan Tappara ry:n toimistolla, Sudenkatu 7, maanantaina 
 15.1.2018. Luistelujärjestykset julkaistaan mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun 
 nettisivuilla http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/kevatkilpailu2018.html 
 

Kilpailun nettisivu  http://taitoluistelu.tappara.fi/kilpailut/kevatkilpailu2018.html 

 
Kilpailun johtaja   Tanja Kuusela  
  tanja.k.kuusela@live.com 
  puh. 040  834 4005 
 
Kilpailusihteeri Mira Heinonen 
  taitoluistelu@tappara.fi 
  puh. 050 313 2894   

 
 

Tervetuloa Tampereelle! 
 

 

LIITTEET  Ilmoittautumislomake 

 Suunniteltu ohjelma -lomake 

Jakelu HeiTa, HTL, Koovee, LTL, RTL, TapTL, UpTL, Varala, tuomarit ja tekniset 


