
KILPAILUKUTSU
19.12.2021

Varalan Vappis kevätkilpailu 29.-30.1.2022

Varala-Tiimi ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita yksinluistelun Tintit,
Minit, Taitajat, B-Silmut, Aluesilmut, Aluedebytantit ja Aluenoviisit -sarjojen luistelijoita kilpailuun.

Paikka
Tesoman jäähalli 1, Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere,
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/jaahallit.html

Aika
29.-30.1.2022 (la-su)
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.

Kilpailusarjat, ilmoittautumismaksu ja arviointi
Tintit 15€ Tähtiarviointi
Minit 25€ Laajennettu tähtiarviointi
Taitajat 25€ Laajennettu tähtiarviointi
B-Silmut 25€ Laajennettu tähtiarviointi
Aluesilmut 25€ Laajennettu tähtiarviointi
Aluedebytantit 25€ Laajennettu tähtiarviointi
Aluenoviisit 25€ Laajennettu tähtiarviointi

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.
Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäryhmiin.

Arvioijat
Arvioijat ilmoitetaan vahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään Taikkarissa (www.taikkari.fi) viimeistään 5.1.2022 klo 20.00 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja -kohdassa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
● Sähköpostiosoite kilpailuvahvistusta varten
● Laskutusosoite ilmoittautumismaksua ja arvioijien kululaskua varten
● Taitajat -sarjojen luistelijoista tieto, ilmoittautuvatko he Taitajat axel vai Taitajat -sarjaan

Järjestävä seura varaa oikeuden rajoittaa sarjoihin osallistuvien luistelijoiden määriä sekä mahdollistaa kaikille
oman seuran luistelijoille kilpailuun osallistumisen. Luistelijat pyydetään ilmoittamaan mahdollisessa
karsintajärjestyksessä. Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit on voimassa.
Seura vakuuttaa myös, että kilpailuun nimetyillä valmentajilla ja seuran edustajilla on voimassa olevat
toimihenkilöpassit.

Jälki-ilmoittautuminen
Viimeistään 8.1.2022 klo 20.00 mennessä, jälki-ilmoittautumisen ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen.

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/jaahallit.html
http://www.taikkari.fi


Osallistumisen peruuttaminen
Osallistuminen peruutetaan Taikkarissa ilmoittautumisen määräaikaan 5.1. mennessä ja sen jälkeen sekä
Taikkarissa että sähköpostitse (vappis@varalatiimi.fi).

Ilmoittautumismaksut
Ilmoittautumismaksut sekä arvioijien kulut laskutetaan osallistuneilta seuroilta jälkikäteen.
Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Taikkariin (www.taikkari.fi) lisätietoja -kohtaan seuranne laskutustiedot.

Musiikki
Ajan tasalla olevat musiikkitiedostot on toimitettava mp3-tiedostoina Taikkariin (www.taikkari.fi) 8.1.2022
mennessä. Tiedostot pyydämme nimeämään SARJA_LUISTELIJA_SEURA.

Jos musiikkitiedosto vaihdetaan 8.1.2022 jälkeen, tulee siitä olla yhteydessä sähköpostitse. Järjestävä seura
sitoutuu hävittämään tiedostot välittömästi kilpailun jälkeen. Musiikista on oltava kilpailussa mukana myös
varakopio muistitikulla tai cd:llä. Varakopio tulee olla valmentajalla tai luistelijalla, niitä ei keräillä ilmoittautumisen
yhteydessä.

Kilpailuvahvistus
Lähetetään mahdollisimman pian ilmoittautumisen päätyttyä sekä julkaistaan kilpailun nettisivuilla.

Arvonta
Luistelujärjestyksen arvonta suoritetaan kilpailunjärjestäjän toimesta 21.1.2022 ja julkaistaan viimeistään
seuraavana päivänä kilpailun nettisivuilla.

Ruokailu
Ruokailu järjestetään valmentajille ja arvioijille.

Pääsyliput
Kilpailuun on vapaa pääsy.

Muuta huomioitavaa
Korona-ohjeet: Seuraamme ja noudatamme viranomaisten koronaohjeita ja -määräyksiä. Näillä voi olla
vaikutuksia kilpailun järjestämiseen. Varaamme oikeuden perua kilpailun lyhyelläkin varoitusajalla tilanteen niin
vaatiessa. Pyrimme järjestämään kilpailun turvalliseksi luistelijoille, valmentajille ja yleisölle. Ajankohtainen
koronaohjeistus julkaistaan kilpailun nettisivuilla.

Kilpailun nettisivut
www.varalatiimi.fi/kilpailut/vappis/

Kilpailun johtaja
Teija Kemppainen
vappis@varalatiimi.fi
050-3381936

TERVETULOA TAMPEREELLE!

Jakelu
HeiTa, HTL, JeS, JyTLS, KeuPaHT, Koovee, KTL, KuLS, KuTa, ML, LRL, LrTL, LTL, PeSal, RTL, SaTu, TapTL,
UpTL, VarTa, VTL, STLL, arvioijat
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