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Tähän ohjeeseen on kerätty muutamia arvioita koskevia tärkeitä asioita 

 Tuomareiden ja teknisten sääntömuutokset, kesältä 2016 

 Tuomareiden ja teknisten harjoittelut missä, milloin ja kenelle 
 

1. Tuomareiden ja teknisten sääntömuutokset 

1.1. Ylituomarina toimiminen, alemman luokan arvioijat (SK 23 kohta 12.5.) 

Kohdan 12.5. tekstiä: 
Yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa, muodostelmaluistelun ja jäätanssin pistearviointi-
kilpailuissa vähintään yhden tuomareista tulisi olla on oltava kansallisen tason tuomari, muut 
tuomarit voivat olla seuratuomareita. 
 
Seuratuomari ei siis saa olla missään kilpailussa ylituomari, jos se vain on mahdollista.  
- mikäli ei ole mahdollista, niin seuratuomari voi olla ylituomarina, mutta hänen on pitänyt 

osallistua tuomaritapaamisessa järjestettyyn ylituomariosio -koulutukseen. 
 

1.2. Tuomariksi hyväksyminen (SK 23 kohta 12.7.) 

Kohdan 12.7. tekstiä: 

 on suorittanut hyväksytysti kaksi harjoituskilpailua kahden kauden aikana kurssin 
suorittamisen jälkeen 
- yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa ylituomarin, jolle harjoittelu tehdään, on oltava 

vähintään kansallinen 2 3. luokan tuomari ja muodostelmaluistelun pistearviointi-
kilpailuissa 1. 2. luokan tuomari 

- tuomarikurssille osallistunut, joka ei ole läpäissyt kirjallista koetta ja/tai elementtitunnis-
tusta ensimmäisellä kerralla, tekee aina vähintään 3 harjoittelua 

- lajituomariharjoittelut yksinluistelussa on tehtävä STLL:n alaisessa kilpailussa ja 
muodostelmaluistelussa STLL:n kilpailukalenteriin merkityssä kilpailussa 
ISU-arvioinnin kilpailuissa ylituomarin, jolle harjoittelu tehdään, on oltava vähintään 
kansallinen 1. luokan tuomari 
 

Tarkennukset/muistutukset harjoitteluihin 

o Yksinluistelun harjoitteluissa kilpailusarjassa on oltava vähintään 18 luistelijaa. 

o Yksinluistelun seuratuomariharjoittelija: ylituomarin oltava vähintään 2. luokan tuomari.  

o Yksinluistelussa on harjoiteltava sekä Laajennetulla tähtiarvioinnilla että Suorituksen 

arvioinnilla 

o toinen harjoittelu on tehtävä syksyllä ja toinen keväällä tai toisin päin.  

o katsomoharjoittelun voi tehdä milloin vain 

o Yksinluistelun lajituomariharjoittelija: ylituomarin on oltava joko kansallinen ylituomari 

tai SM-ylituomari.  

- harjoittelut on tehtävä STLL:n kalenterin kilpailuissa, ei kuitenkaan SM-

senioreiden, -junioreiden tai -noviisien SM-kilpailuissa. 

- toisessa kilpailussa on oltava sekä lyhyt- että vapaaohjelma ja toisessa ainakin 

vapaaohjelma. 

- ei voi kuitenkaan tehdä IC:ssa, koska STLL ei nimeä tuomaristoja eikä niissä 

yleensä ole tuomarikokouksia. 
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o Muodostelmaluistelun harjoitteluissa kilpailusarjassa on oltava vähintään 8 joukkuetta 

o Muodostelmaluistelun seuratuomariharjoittelija: ylituomarin on oltava vähintään 1. 

luokan tuomari. 

o Muodostelmaluistelun lajituomariharjoittelija: ylituomarin on oltava joko kansallinen 

ylituomari tai SM-ylituomari.  

- harjoittelut on tehtävä STLL:n kalenterin kilpailuissa, ei kuitenkaan SM-

senioreiden, -junioreiden tai -noviisien SM-kilpailussa 

- ei voi tehdä IC:ssä, koska STLL ei nimeä tuomaristoja eikä niissä yleensä ole 

tuomarikokouksia. 

 

 sekä yksin- että muodostelmaluistelun harjoitteluista ylituomari laatii raportin STLL:oon 

 harjoittelija täyttää sanallisen ja numeerisen itsearvioinnin harjoittelustaan ja palauttaa 

sen viipymättä ylituomarille. 

 
Kaudesta 2017-2018 lähtien lajituomareiksi aikoville suoritettavaksi lisäksi katsomoharjoittelu 
1.2.1. Tuomareiden katsomoharjoittelun kriteerit (voimaan kauden 2017-2018 

lajituomarikurssista lähtien) 

- sellainen sarja, jossa harjoittelun vastaanottava ei ole ylituomari/tuomari, mutta hän 

on paikalla 

- katsomoharjoittelun voi tehdä STLL:n kalenterissa olevassa kilpailussa, mutta ei 

SM-kilpailuissa 

- yksinluistelussa osallistujia vähintään 2 ryhmää ja muodostelmaluistelussa 

vähintään 8 joukkuetta 

- katsomoharjoittelun voi vastaanottaa vähintään SM-luokan tuomari 

- harjoittelussa arvioidaan kilpailusuoritukset kuin olisi tuomariston jäsen ja 

suorituksen jälkeen keskustelu katsomoharjoittelun vastaanottavan kanssa 

 

korvaus harjoittelun vastaanottavalle sekä raportointi 

- kertakorvaus/kustannus 30 € sille kisalle, jossa oli tuomari. Jos ei ole siinä kisassa 

lainkaan YT/T: saa laskuttaa kertakorvauksen siltä sarjalta/lohkolta, jossa harjoittelu 

tehtiin. 

- varta vasten (läheltä) paikan päälle tuleva YT/T: ei makseta matkakuluja. 

- harjoittelun vastaanottaja laatii raportin harjoittelusta STLL:oon 

 

1.3. Ylituomarien vastuu, muistutus 

Sääntötuntemus 

Ylituomarin on tiedettävä kilpailuun mennessään kyseisen sarjan, elementtivaatimukset, 

toistosäännöt, vähennykset ja mahdolliset bonukset sekä ISU-arviointia käytettäessä ohjelman 

osa-alueiden kertoimet. Yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa, muodostelmaluistelun ja 

jäätanssin pistearvioinnissa on tiedettävä myös ohjelman kesto, kaatumisvähennysten ja 

muiden vähennysten arvot.  

 

Tulosten oikeellisuus 

Ylituomarilla on vastuu tuomariston osalta tulosten oikeellisuudesta. Kuten edellä, on 

tarkistettava että piste-erittelyissä ovat etenkin pisteet ja kertoimet oikein. 
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1.4. Tekniseksi hyväksyminen (SK23 kohta 12.15) 

Kohdan 12.15 tekstiä: 

 on suorittanut kahden kauden aikana kurssin suorittamisen jälkeen hyväksytysti kaksi 
harjoituskilpailua, joista ainakin toisessa kilpailussa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma (2 
päivän kilpailutapahtuma) ja on suorittanut hyväksytysti STLL:n kokeen 
 

Lisätään seuraavat tarkennukset: 
- harjoittelut yksinluistelussa on tehtävä STLL:n alaisessa kilpailussa ja muodostelma-

luistelussa STLL:n kilpailukalenteriin merkityssä kilpailussa 

- yksin- ja muodostelmaluistelussa teknisten harjoittelijoiden on tehtävä virallisten 

harjoittelujen lisäksi vähintään SM-luokan kontrollerin tai spesialistin kanssa 

katsomoharjoittelu. 
 

1.4.1. Teknisten katsomoharjoittelun kriteerit 
- sellainen sarja, jossa harjoittelun vastaanottava ei ole kontrolleri/spesialisti, mutta 

hän on paikalla 

yksinluistelu:  

- katsomoharjoittelun voi tehdä STLL:n kalenterissa olevassa kilpailussa, mutta ei 

SM-kilpailuissa 

- osallistujia vähintään 2 ryhmää 

- katsomoharjoittelun voi vastaanottaa vähintään SM-luokan kontrolleri tai spesialisti. 
 

muodostelmaluistelu:  

- katsomoharjoittelun voi tehdä STLL:n kalenterissa olevassa kilpailussa, SM-

noviisien SM-kilpailuissa tai aluemestaruuskilpailuissa 

- vähintään 8 joukkuetta, jotka ovat SM-sarjassa 

- katsomoharjoittelun voi vastaanottaa vähintään SM-luokan kontrolleri tai spesialisti 
 

Katsomoharjoittelussa nimetään elementit, niiden vaikeustasot, mahdolliset virheet, 
askelsarjojen askeleet sekä piruettien asennot ja variaatiot, kaatumiset ja muut teknisten 
vähennykset sekä yksinluistelussa myös mahdolliset sarjakohtaiset bonukset. Eli 
harjoittelija toimii kuin olisi teknisen tuomariston jäsen. Suorituksen jälkeen keskustelu 
harjoittelun vastaanottavan henkilön kanssa. 

 

korvaus harjoittelun vastaanottavalle sekä raportointi 

- kertakorvaus/kustannus 30 € sille kisalle, jossa oli tekninen. Jos ei ole siinä kisassa 

lainkaan TC/TS: saa laskuttaa kertakorvauksen siltä sarjalta/lohkolta, jossa 

harjoittelu tehtiin. 

- varta vasten (läheltä) paikan päälle tuleva TC/TS: ei makseta matkakuluja 

- harjoittelun vastaanottaja laatii raportin harjoittelusta STLL:oon 
 

Tarkennukset/muistutukset harjoitteluista, ei koske katsomoharjoittelua 
o yksinluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava noin 20 luistelijaa/ sarja 

(vähintään 18 luistelijaa). 
o muodostelmaluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava noin 10 

joukkuetta (vähintään 8 joukkuetta) 
o toinen harjoittelu on tehtävä syksyllä ja toinen keväällä tai toisin päin. 

o toisessa kilpailussa on oltava sekä lyhyt- että vapaaohjelma ja toisessa ainakin 

vapaaohjelma. 
 

 sekä yksin- että muodostelmaluistelun harjoitteluista kontrolleri laatii raportin STLL:oon 
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 harjoittelija täyttää sanallisen ja numeerisen itsearvioinnin harjoittelustaan ja palauttaa 

sen viipymättä ylituomarille.  
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1.5. Teknisten luokan määräytyminen (SK23 kohta 12.17) 

Lisätään seuraava kohta 

 SM-luokkaan päästäkseen kontrolleri/spesialistiehdokkaan on suoritettava hyväksytysti 
SM-teknisten testi. 

 

1.6. Kontrollerin vastuu, muistutus 

1.6.1. Sääntötuntemus 

Kontrollerin kuten myös muiden teknisten on tiedettävä kilpailuun mennessään 

kyseisen sarjan elementtivaatimukset, toistosäännöt, vähennykset ja niiden arvot ja 

mahdolliset bonukset sekä ohjelman kesto. Kontrollerin on tiedettävä miten ja mihin 

merkinnät tehdään tuloslaskennassa, erittäin tärkeitä ovat yksinluistelussa esim. 

tähdet, väärä lähtökaari jne. 2Lze+Combo+2T* koska nämä vaikuttavat elementin 

arvoon. Paperikilpailuissa on huolehdittava ½-väli oikeaan kohtaan. 
 

1.6.2. Tulosten oikeellisuus 

Kontrollerilla on vastuu teknisten osalta tulosten oikeellisuudesta. Kuten edellä, on 

tarkistettava että piste-erittelyissä ovat merkinnät oikein eli toistosäännöt, bonusten 

arvot, tähdet, väärä lähtökaari, kaatumiset ja niiden arvot sekä paperikilpailuissa ½-

välin kohta. 


