
  

 
KILPAILUKUTSU                                26.02.2018 

 

Yksinluistelun SM-noviisien SM-kilpailu ja Hopeafinaali 24.-25.3.2018 

 
Tappara ry/Taitoluistelu (TapTL) kutsuu STLL:n jäsenseurojen kaudelle 2017-2018 rekisteröityneitä 
kilpailulisenssin ja kilpailupaikan lunastaneita luistelijoita Tampereelle Tesoman jäähallissa  
24.-25.3.2018 pidettäviin yksinluistelun SM-noviisien SM-kilpailuun ja Hopeafinaaliin. 
 
 
Aika Lauantai ja sunnuntai 24.-25.3.2018  
 

Lauantai 24.3.2018: 
Harjoitukset (HF VO, SM LO) klo 7.30-13 
Kilpailu: HF VO klo 13.15-16.30 
Kilpailu: SM LO klo 16.45-20 
Sunnuntai 25.3.2018: 
Harjoitukset (SM VO) klo 8-11 
Kilpailu: SM VO klo 11.15-15.30 

 
Tarkempi aikataulu lähetetään kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura 

 pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.  
 
Paikka Tesoman jäähalli (Tesoma 1), Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere  

 Kentän koko 28 x 58 metriä 

Kilpailusarjat  
 Yksinluistelu (YL) 
 SM-kilpailu: 
 SM-noviisit, tytöt, LO ja VO, ohjelman kesto LO 2 min 20 s +/- 10 s, VO 3 min +/- 10 s 
 SM-noviisit, pojat, LO ja VO, ohjelman kesto LO 2 min 20 s +/- 10 s, VO 3 min 30 s +/- 10 s 
 Hopeafinaali: 
 SM-noviisit, tytöt, VO, ohjelman kesto 3 min +/- 10 s 
 
Kilpailun säännöt, arviointi, tuomaristo ja palkintojenjako 

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä kaudelle 2017-2018. STLL nimeää 
kilpailujen tuomaristot ja ne ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Palkintojenjako on 
mahdollisimman pian kunkin sarjan päätyttyä.  Hopeafinaalin palkintojenjako 
pidetään sisääntuloaulan läheisyydessä. SM-kilpailun palkinnot jaetaan jäällä 
kilpailun jälkeen. 

 
Ilmoittautuminen  

 Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään su 11.3.2018 osoitteeseen  
 taitoluistelu@tappara.fi liitteenä olevalla lomakkeella. 
  

Myös Hopeafinaalin varapaikan lunastaneet luistelijat on ilmoitettava kilpailuun. 
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Ilmoittautumisessa on mainittava kilpailijoiden etu- ja sukunimet,  syntymäajat, 
kilpailulisenssien tai -lupien tyypit ja maksupäivät. Lisäksi ilmoittautumisessa tulee 
olla seuran vakuutus luistelijoiden kilpailulupien ja vaadittavien perus- ja 
elementtitestien voimassaolosta, seuran kilpailupaikalla olevan edustajan nimi sekä 
ilmoittautumismaksujen maksupäivämäärä. Ilmoitattehan myös sähköpostiosoitteet 
kilpailuvahvistusta ja tuomarilaskun toimittamista varten. Ilmoittautumisessa on 
myös ilmoitettava (sitova) osallistuuko luistelija harjoituksiin. 
 
Järjestäjä vahvistaa sähköpostitse sunnuntaihin 18.3.2018 mennessä Hopeafinaalin 
varapaikalle ilmoitettujen luistelijoiden seuroille Hopeafinaaliin päässeistä 
luistelijoista. 

 
Ilmoittautumismaksut  

Ilmoittautumismaksut ovat  

 SM-noviisien SM-kilpailu 65 € / luistelija 

 SM-noviisien Hopeafinaali 35 € / luistelija 
 

llmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 11.3.2018 mennessä 
Tappara ry/Taitoluistelun tilille FI72 5730 0820 1947 73, BIC: OKOYFIHH.  
Maksaessa tulee käyttää viitenumeroa 20174. Viestikenttään laitetaan osallistuvan 
seuran nimi ja luistelijamäärä. 

 Tuomarikulut laskutamme kilpailun jälkeen seuroittain.  
 
Suunniteltu ohjelma -lomake 
 Tarkistetut ja voimassaolevat Suunniteltu ohjelma -lomakkeet toimitetaan 
 viimeistään 18.3.2018 sähköpostitse osoitteeseen ohjelmat@stll.fi 
 

YL Elementtitestit  
 Ilmoittautumisen yhteydessä olevalla testilomakkeella ilmoitetut kilpailijakohtaiset 
 testitasot tarkistetaan kilpailussa. Elementtitestien suorittamista yrittävien 
 kilpailijoiden tulee toimittaa testipassinsa kilpailupaikalla kilpailutoimistoon. 
 
Kilpailumusiikit  

 Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Varalaitteena CD-soitin. Mp3-
tiedostomuodossa oleva musiikki pyydetään toimittamaan viimeistään 11.3.2018 
sähköpostitse osoitteeseen tuukka@nuutiset.fi nimettynä luistelijan 

  nimi_ SEURA_ LO tai VO sekä lisäksi kilpailupäivänä CD:llä. 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. Musiikkitiedostot pyydetään 
toimittamaan seuroilta kootusti.  

 
Harjoitukset Harjoitukset järjestetään vain niihin ilmoittautuneille luistelijoille. 
  
Arvonta Luistelujärjestys arvotaan etukäteen tuloslaskentaohjelman 

satunnaisarvontatoiminnolla keskiviikkona 21.3.2018 klo 14.30 STLL:n toimistossa 
(Valimotie 10, 00380 HELSINKI).  
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Luistelujärjestykset julkaistaan keskiviikkona 21.3.2018 yhtenäisenä listauksena 
STLL:n tulossivulla:  
http://www.figureskatingresults.fi/results/1718/YLSMNOVSMHF/index.htm 
sekä mahdollisimman pian arvonnan jälkeen järjestävän seuran kilpailun nettisivuilla:  
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/smnoviisit2018.html 

 
Ruokailu  Kilpailijoille ei ole tarjolla järjestettyä ruokailua. Jäähallin yhteydessä on uimahalli, 

jossa kahvio. Valmentajille ja tuomareille on tarjolla kevyt ruoka järjestävän seuran 
tarjoamana.  

 
Majoitus Majoitustarjous löytyy järjestävän seuran sivuilta: 
 http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/tiedostopankki/682/Majoitustarjous_Restel.pdf 
 

Järjestäjä ei vastaa majoituksesta eikä kuljetuksista. 
 

Kilpailun Internet-sivut http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/smnoviisit2018.html 
 

Kilpailun johtaja Hanna Käppi  
  hanna0905@gmail.com 
  puh. 041 507 2709 
 

Kilpailusihteeri Mira Heinonen 
  taitoluistelu@tappara.fi 
  puh. 050 313 2894   
 

 

Tervetuloa Tampereelle! 
 

Tappara ry/Taitoluistelu 

 
Jakelu EsJt, ETK, EVT, HL, HSK, HTK, JoKa, JTL, KaTa, KK, KoTa, Koovee, KuLS, KuTa, LeTal, LrTL, 

LTL, NTL, OLK, PTL, RoiTa, SeiTL, TL, TapTL, TRT, TTK, VTL 
 Tuomarit  
 STLL 
 
Liitteet YL Ilmoittautumislomake 
 YL Suunniteltu ohjelma -lomake 
 YL Testilomake 
 SM-paikan ja hopeafinaalipaikan lunastaneet luistelijat 
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