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TALVIPIRUETIT SEURAKILPAILU 4.2.2022 
 

Tappara ry / Taitoluistelu kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2022–2023 lunastaneita 
yksinluistelijoita kilpailemaan tähtisarjoille tarkoitettuun seurakilpailuun.  
 
Paikka  Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2) 
 Keltinkatu 2  
 33530 Tampere 
 Kartta 
  
Aika  4.2.2022  
 
Kilpailusarjat, arvioinni ja ilmoittautumismaksu 
 
                                             

Sarja arviointi ilmoittautumismaksu 

Tintit suorituksen arviointi 15,00 € 

Minit laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 

B-silmut laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 

Tähtisilmut laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 

Tähtidebytantit laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 

Tähtinoviisit laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 
Tähtijuniorit laajennettu tähtiarviointi 25,00 € 

 
Alustava aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden 
aikataulumuutoksiin. Kilpailuissa noudatetaan joustavaa aikataulua. Tarvittaessa sarjat 
voidaan jakaa ikäryhmiin. Mikäli joudumme karsimaan luistelijoita, varaamme oikeuden 
ottaa kaikki oman seuran luistelijat mukaan kilpailuun.  

  
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2022–2023. 
  
 
Kentän koko 59,5 m x 29,5 m 
 
Arvioijat Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa ( www.taikkari.fi ) su 22.1.2023 klo 20.00 
mennessä. Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta 
jälkikäteen. 
 
Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran edustaja kilpailupaikalla 
 

Kilpailuun luistelijoita ilmoittava seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä 
valmentajilla ja seuran edustajilla on toimihenkilöpassi voimassa. 
 
 

 
 
 

https://www.google.fi/maps/place/Keltinkatu+2,+33530+Tampere/@61.4959224,23.8221015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468f209e5329e023:0x15e2b92b1135907b!8m2!3d61.4959224!4d23.8242902
http://www.taikkari.fi/


Osallistumisen peruuttaminen  
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 
 
Taikkarissa ilmoittautumisen määräaikaan mennessä ja sen jälkeen sekä Taikkarissa että 
sähköpostitse tapparatl.talvipiruetit@gmail.com 

 
Musiikki        Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin  

( www.taikkari.fi ) ti 24.1.23 klo 20 mennessä.  
 

Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. 
 
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio USB muistitikulla mp3-
muodossa. Muistitikku tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

 
Kilpailuvahvistus 
 Lähetetään mahdollisimman pian ilmoittautumisen päätyttyä sekä julkaistaan kilpailun 

nettisivuilla. 
  
Arvonta Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan kilpailunjärjestäjän toimesta 1.2.2023 ja 

julkaistaan kilpailun nettisivuilla mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.  
 
Ruokailu Kilpailun aikana järjestetään ruokailu valmentajille ja arvioijille. 
 
Kilpailun nettisivut                       
                           http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_seurakilpailu__talvipiruetit_4.2.2022.html 
 
 
Kilpailun johtaja Eva Saarinen 
 tapparatl.talvipiruetit@gmail.com 
 
  
 
Kilpailusihteeri   Tytti Myllyniemi 
        tapparatl.talvipiruetit@gmail.com 
  
 
Muuta huomioitavaa 

 
Varaamme oikeuden peruuttaa kilpailun lyhyelläkin aikataululla. Ilmoittautumalla kilpailuun 
luistelija huoltajineen hyväksyy, että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot 
julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja seuran www-sivuilla. Järjestävä seura voi kuvata 
kilpailua ja julkaista kuvia luistelijoista sosiaalisen median kanavissa (Instagram ja 
Facebook). Mikäli yksittäisen kilpailuun ilmoitetun luistelijan kohdalla näin ei haluta 
toimittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä kirjallisesti etukäteen kilpailunjohtajalle. 

    
 
 

Tervetuloa Tampereelle! 
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