KILPAILUVAHVISTUS
12.10.2021

SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 1.LOHKOKILPAILU 23.-24.10.2021
Tappara ry / Taitoluistelu kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne yksinluistelun SMNoviisien ja Debytanttien ensimmäiseen lohkokilpailuun, lohko 3.
Paikka

Hakametsän harjoitusjäähalli (Hakametsä 2)
Keltinkatu 2
33530 Tampere
Kartta

Aikataulu ja kilpailusarjat
Päivä ja kellonaika
La 23.10.2021 Klo 10-14
La 23.10.2021 Klo 15-19
Su 24.10.2021 Klo 10-14.30

Sarja
Debytantit, tytöt
SM-Noviisit LO, tytöt
SM-Noviisit, VO, tytöt

Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Kentän koko

59,5 m x 29,5 m

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi.

Arvioijat

STLL on nimennyt kilpailujen arvioijat. Lista arvioijista on liitteenä.

Osallistujat

Osallistujalista on liitteenä.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti.

Ilmoittautumismaksut
Sarja
SM-Noviisit
Dedytantit

Maksu
65 €
35 €

Ilmoittautumismaksu ja arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat ohjelmalomakkeet on oltava päivitettynä Taikkariin ( www.taikkari.fi )
su 17.10.21 klo 12 mennessä.
Musiikki

Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin
( www.taikkari.fi ) su 17.10.21 klo 12 mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään
SARJA_LUISTELIJA_SEURA_LO/VO.
Muistattehan, että musiikeista pitää olla tallennettuna Taikkariin tarkat musiikkitiedot
mahdollista kilpailuiden striimaamista varten.
Järjestävä seura sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen.
Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös varakopio CD-levyllä (ei RW).
Varakopio musiikista tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei kerätä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Elementtitestit

Mikäli ette ole toimittaneet: Kilpailussa suoritettavat yksinluistelun elementtitestit
ilmoitetaan testi-ilmoittautumislomakkeella sähköpostiin taitoluistelu@tappara.fi
Lisäksi on lähetettävä Hoikan excel-raportit testitasoittain su 17.10.2021 klo 12 mennessä
samaan sähköpostiin.
Hoika-järjestelmässä luistelijat on oltava nimettyinä kyseiseen testitasoon. Huomatkaa
elementtitestien 4, 5 ja 6 (SM-sarjat) kohdalla nimetä luistelija myös kaudelle 2022-2023.

Arvonta
Arvonta suoritetaan ISUCalcFS
tuloslaskentaohjelman
satunnaistoiminnolla (random)

Paikka
Tappara Taitoluistelu
toimisto
Sudenkatu 7
TAMPERE

Pvm/Aika
20.10.2021
klo 18 mennessä

Luistelujärjestykset julkaistaan arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla sekä tulossivuilla,
jonka linkki löytyy ennen kilpailua kisasivuilta.
Jako verryttelyryhmiin tehdään perjantaina 22.10.2021 klo 12 mennessä, jonka jälkeen
niitä ei saa enää muuttaa.
SM-Noviiseissa vapaaohjelmakilpailu luistellaan lyhytohjelman tulosten käänteisessä
järjestyksessä.
Kisasivut
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/kilpailut/yl_sm.noviisit_ja_debytantit_iii_lohko__1.
_lohkokilpailu.html
Jäähalliin saapuminen/akkreditointi
Ovet aukeavat kilpailijoille lauantaina klo 8.45 ja sunnuntaina klo 8.45. Sisäänkäynti on
Haka2 harjoitushallin leikkikentän päädyssä sivuovella. Luistelijat akkreditoituvat halliin
tullessaan kilpailun vastaanotossa.
Pysäköinti

Pysäköinti tapahtuu jäähallin pysäköintialueella .
Muuta huomioitavaa pysäköinnissä: Lauantaina 23.10.2021 pelataan Hakametsän
jäähallissa SM-liigaottelu Ilves-Kalpa klo 17 alkaen. Huomioithan pysäköintialueen
maksullisuuden klo 15 alkaen merkityillä alueilla lauantaina. Mikäli maksuton
pysäköintialue on ottelupäivänä täysi, voit maksaa pysäköinnistä kätevästi Moovysovelluksella. Pysäköinnin hinta on 5,49€.
Lisätietoa pysäköinnistä ottelun aikana: https://www.ilves.com/pysakointi/
Pysäköinti on maksuton sunnuntaina 24.10.21

Lämmittelytilat

Lämmittelyyn varatut tilat: Haka2-hallin yläkerran liikuntasali ja käytävät. Sään salliessa
voi lämmitellä myös ulkona.

Palkintojenjako Kunkin sarjan Top 3 -palkitaan Haka 2 jäähallin aulassa. Aulan tilat ovat rajalliset, joten
palkintojen jaossa voivat olla paikalla ainoastaan palkittava ja valmentaja.
Ruokailu

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

Muuta huomioitavaa
Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Näillä voi olla vaikutuksia kilpailun
järjestämiseen.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys,
tulokset jne) ja järjestävän seuran www‐sivulla.

Kilpailun johtaja
Mira Heinonen
taitoluistelu@tappara.fi
p. 0503132894
Jakelu

HTL, JeS, KK, KooVee, PoriTa, RauTL, SalPa, SCT, SeiTL, TapTL, TRT, UJK, UPTL,
Varala-Tiimi, VG-62, VLK, VSTL STLL, arvioijat

Liitteet

Osallistujat
Arvioijat
Toimintaohje hallille

Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle!

