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MUODOSTELMALUISTELUN	SM-SARJOJEN	2.	VALINTAKILPAILU	8.-9.12.2018	
 
 
Tappara ry Taitoluistelu kutsuu STLL:n jäsenseurojen SM-noviisi-, SM-juniori- ja SM-seniorijoukkueita                  
2. valintakilpailuun 8.-9.12.2018. 
 
 
Paikka Hakametsän jäähalli (Keltinkatu 2, 33530 Tampere) 
 
Jään koko 28 x 60 m 
 
 
Alustava aikataulu 
   

Lauantai 8.12.2018  

Klo 8:30 SM-noviisit (lohko 2), vo-harjoitukset 

 SM-juniorit, lo-harjoitukset 

 SM-seniorit, lo-harjoitukset 

Klo 15:00 SM-noviisit (lohko 2), vo-kilpailu 

 SM-juniorit, lo-kilpailu 

 SM-seniorit, lo-kilpailu 

 SM-noviisit (lohko 2), palkintojenjako 

Sunnuntai 9.12.2018  

Klo 8:00 SM-noviisit (lohko 1), vo-harjoitukset 

 SM-juniorit, vo-harjoitukset 

 SM-seniorit, vo-harjoitukset 

Klo 15:00 SM-noviisit (lohko 1), vo-kilpailu 

 SM-juniorit, vo-kilpailu 

 SM-seniorit, vo-kilpailu 

 SM-noviisit (lohko 1), SM-juniorit ja SM-seniorit palkintojenjako 

 
 

Yksityiskohtainen aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa 
oikeuden aikataulumuutoksiin. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
	

 
 
Arviointijärjestelmä 
 
 Kilpailussa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kaudella 2018-2019 voimassa olevia sääntöjä ja 

kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: 
 
 
Kilpailusarjat 
Ja vaatimukset    

Sarja LO kesto/kerroin VO kesto/kerroin 

SM-noviisit  Kesto 3 min +/- 10 s 
Kerroin 1,0 

SM-juniorit Kesto enint. 2 min 50 s 
Kerroin 0,8 

Kesto 3 min 30 +/-10 s 
Kerroin 1,6 

SM-seniorit Kesto enint. 2 min 50 s 
Kerroin 0,8 

Kesto 4 min +/- 10 s 
Kerroin 1,6 

 
Kilpailussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää. SM-junioreiden ja SM-senioreiden 
vapaaohjelmaosuus luistellaan lyhytohjelmaosuuden käänteisessä järjestyksessä 

 
Arvioijat STLL on nimennyt kilpailun tuomariston ja se ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään 12.11.2018 klo 20.00 mennessä 
osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 

 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 
• joukkueen nimi 
• kilpailusarja 
• valmentaja(t) 
• joukkueenjohtaja (1) ja hänen puhelinnumeronsa kilpailun aikana 
• huoltajat (max 2) 
• mahdollinen kuvaaja 
• mahdollinen bussinkuljettaja 
• luistelijoiden nimet 
• luistelijoiden syntymäajat 
• osallistuuko joukkue harjoituksiin 
• sähköpostiosoite vahvistusta varten 
• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 

 
Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailulisenssit ovat voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 
  

SM-noviisit 160€/joukkue 
SM-juniorit 220€/joukkue 
SM-seniorit 220€/joukkue 
 
Ilmoittautumismaksu on maksettava 19.11.2018 mennessä Tappara ry Taitoluistelu tilille  
FI72 5730 0820 1947 73, BIC: OKOYFIHH 
Viite 20187 
 

 
Tuomarikulut laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. 
 
 
 



   

 
	

Suunniteltu ohjelma –lomake 
 

Tarkistetut ja voimassaolevat lomakkeet on toimitettava viimeistään 19.11.2018 osoitteeseen 
kilpailu.tapparaml@gmail.com 
Lomakkeeseen on merkittävä myös valmentajan puhelinnumero. 

 
Musiikki Kilpailumusiikit soitetaan sähköisenä mp3-tiedostona. Musiikkitiedostot pyydetään 

toimittamaan viimeistään 8.11.2018 mennessä osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com 
nimettynä SARJA_JOUKKUE_LYHYT/VAPAA 

 
Varasoittimena on CD-soitin. CD (CD-R-tyyppinen levy) toimitetaan akkreditoinnin yhteydessä 
kilpailutoimistoon. CD-levyyn merkitään joukkue, seura, sarja, LO/VO sekä musiikin kesto.  
Musiikista tulee olla mukana myös varakopio. 
Kilpailun järjestäjä sitoutuu hävittämään musiikkitiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

Joukkueen kuva ja tiedot  
Joukkueen kuva sekä linkki joukkueen kotisivuille julkaistaan kilpailun nettisivuilla. Painettua 
käsiohjelmaa ja kilpailun nettisivutietoja varten pyydämme lähettämään joukkuekuvan ja 
joukkuetiedot 19.11.2018 mennessä osoitteeseen kilpailu.tapparaml@gmail.com 

 
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan koneellisesti ISU-tuloslaskentajärjestelmää käyttäen 

järjestävän seuran toimesta. Arvonnan ajankohta ilmoitetaan vahvistuksessa. 
Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla. 

 
Ruokailu Joukkueilla on mahdollisuus varata ruokailu Hakametsän jäähallilta. Lisäohjeita ruokailun 

varaamiseen löytyy kilpailun nettisivuilta.  
 
Majoitus Majoitustarjoukset joukkueille ja kannustusjoukoille löytyvät kilpailun nettisivuilta.  
 
 
Pääsyliput Kilpailun ennakkoliput myy Lippu.fi 

Ennakkolippujen hinnat (All Event) 
• aikuiset : 32€ (+ toimitusmaksu) 
• lapset 5-16-vuotta ja opiskelijat: 22€ (+ toimitusmaksu) 
• päiväkohtaiset liput tulevat myyntiin myöhemmin 

 
Hakametsän jäähallin katsomossa on numeroimattomat paikat. 
Kilpailupäivinä pääsylippuja on myynnissä Hakametsän jäähallin lipunmyynnissä hallin 
pääovien luona. Lipunmyynti aukeaa tuntia ennen kilpailun alkua. Maksuvälineenä käy 
käteinen ja pankkikortti. 
 
Huom! Harjoituksia pääsee seuraamaan vain ennakkoon ostetulla All Event-lipulla.  
 

Kilpailun nettisivut 
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/ml2sm2018.html 

 
 
Kilpailun johtaja 

Jutta Rouru, jutta.rouru@gmail.com 
 p. 0503371262 
  
 
Jakelu EsJt, ESS, ETK, EVT, HSK, HL, HTK, JyTLS, JTL, Kaari, KuLS, LTL, OLK, RoiTa, TapTL, 

TTK, TRT, VG-62, arvioijat, STLL 
 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma –lomake 
 
 

								TERVETULOA!	

         Tappara ry Taitoluistelu 
 


