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Aluefinaali A- ja B-silmuille ja aluejunioreille 15.-16.2.2020 
 
Tappara ry / Taitoluistelu (TapTL) kutsuu STLL:n Hämeen alueen jäsenseuroja Hämeen alueen Aluefinaaliin A-
silmuille sekä finaalipaikan lunastaneille B-silmuille ja aluejunioreille Tampereelle 15.-16.2.2020. 
 
Aika ja paikka 
 15.-16.2.2020 Aluefinaali A- ja B-silmuille ja aluejunioreille  
 

Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2) 
Keltinkatu 2 
33530 Tampere 

 
Sarjat ja arviointi 
  
 A-silmut  ISU-Arviointi 
 B-silmut  ISU-Arviointi 
 Aluejuniorit ISU-Arviointi  
 
Alustava aikataulu 

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2019-2020. 

Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 

Kentän koko 59,5 m x 29,5 m 

 
Arviointi Käytössä on ISU-arviointi. 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse heti finalistien selvittyä, viimeistään 31.01.2020 klo 
20.00 mennessä osoitteeseen taitoluistelu@tappara.fi liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran edustaja kilpailupaikalla 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• sähköpostiosoite tai pankkiyhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten (ei IC) 
 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan vaadittavat 
perus- ja elementtitestit on suoritettu/voimassa. 

 
Jälki-ilmoittautuminen sääntökirjan kohdan 15.4. mukaisesti. 

 
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.5 mukaisesti. 

 
Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

A-silmut 40€ 

B-silmut 40€ 

Aluejuniorit 40€ 

 
Ilmoittautumismaksu laskutetaan tuomarikululaskun yhteydessä. 



 
Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ohjelman suunniteltu ja tarkistettu elementtilista tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä 
osoitteeseen taitoluistelu@tappara.fi. 

 
Musiikki  

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, 8.2.2020. 
Arvonnan tulokset ovat nähtävissä seuramme nettisivuilla http://taitoluistelu.tappara.fi 
mahdollisimman pian arvonnan jälkeen. 

 
Ruokailu  

Kilpailijoille ei ole tarjolla järjestettyä ruokailua. Jäähallilla on kioski. Valmentajille ja tuomareille 
on tarjolla kevyt ruoka järjestävän seuran tarjoamana.  

 
Majoitus 
  Kilpailua varten ei ole majoitustarjousta. 
 
Kilpailun nettisivut 

http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_aluemestaruuskilpailu_ja_aluefinaali_2020.
html 
 

Kilpailun johtaja Sanni Kuusela 
sanni.k.kuusela@gmail.com 
p. 0400 399 612 
 

Kilpailusihteeri Mira Heinonen 
 taitoluistelu@tappara.fi 
 p. 050 313 2894 
 
Jakelu Kutsutut seurat, arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma –lomake 
 
 
 

Tervetuloa Tampereelle! 
 

 

http://taitoluistelu.tappara.fi/
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_aluemestaruuskilpailu_ja_aluefinaali_2020.html
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_aluemestaruuskilpailu_ja_aluefinaali_2020.html
mailto:sanni.k.kuusela@gmail.com
mailto:taitoluistelu@tappara.fi

