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MUODOSTELMALUISTELUN SM-SARJOJEN ELEMENTTIVAATIMUKSET 2017-2018 
 
SM-SENIORIT 
Lyhytohjelma kaudella 2017-2018 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 

1. Läpimeno, joka on muodoltaan piiska (whip) (intersection, I) 
2. Liukuelementti, jossa on avustamaton vaakaliuku ½ joukkueen suorittamana (move element, ME) 
3. Otteeton askelsarja blokkimuodossa (no hold element, NHE) 
4. Pivottava blokki, jossa on 3 riviä  (pivoting block, PB) 
5. Liikkuva mylly, jossa on 4 sakaraa  (traveling wheel, TC) 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2084 ja 
2091 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto enintään 2 min 50 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 0,8 
 
Vapaaohjelma kaudella 2017-2018, ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 
Tasapainoisen vapaaohjelman on sisällettävä seuraavat 9 elementtiä 

• 2 erilaista ryhmänostoa (group lift, GL) 

• 2 erilaista läpimenoa, joista toisessa arvioidaan läpimenon hetki (pi) (intersection, I) 

• 1 otteeton askelsarja blokkimuodossa (no hold element, NHE) 

• 1 parielementti (pair element, Pa) 
Jompikumpi seuraavista, ryhmä A 
 liukuelementti  (move element, ME) 
 piruetti  (synchronized spin element, SP) 
Jompikumpi seuraavista, ryhmä B 
 luova elementti  (creative element, Cr) 
 yhdistelmäelementti (combined element, Co) 
Joku seuraavista, ryhmä C 
 blokki (linear element block, B) 
 rivi (linear element line, L) 
 piiri (rotating element circle, C) 
 mylly (rotating element wheel, W) 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2084 ja 
2091 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 4 min 30 s ±10 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,6 
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SM-JUNIORIT 
 
Lyhytohjelma kaudella 2017-2018 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 

1. Läpimeno, joka on muodoltaan kulma (angled) (intersection, I) 
2. Otteeton askelsarja blokkimuodossa (no hold element, NHE) 
3. Pivottava blokki, jossa on 4 riviä  (pivoting block, PB) 
4. Piruetti    (synchronized spin element, SP) 
5. Liikkuva mylly, jossa on 3 sakaraa  (traveling element wheel, W) 
 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2084 ja 
2091 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto enintään 2 min 50 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 0,8 
 
Vapaaohjelma kaudella 2017-2018, ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 
Tasapainoisen vapaaohjelman on sisällettävä seuraavat 7 elementtiä 

• 2 erilaista läpimenoa, joista toisessa arvioidaan läpimenon hetki (pi) (intersection, I) 

• 1 otteeton askelsarja blokkimuodossa (no hold element, NHE) 

• 1 parielementti (pair element, Pa) 
Jompikumpi seuraavista, ryhmä A 
 liukuelementti  (move element, ME) 
 piruetti  (synchronized spin element, SP) 
Jompikumpi seuraavista, ryhmä B 
 luova elementti  (creative element, Cr) 
 yhdistelmäelementti (combined element, Co) 
Joku seuraavisat, ryhmä C 
 blokki (linear element block, B) 
 rivi (linear element line, L) 
 piiri (rotating element circle, C) 
 mylly (rotating element wheel, W) 
 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2084 ja 
2091 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 4 min ±10 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,6 
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SM-NOVIISIT 
 
Vapaaohjelma (ISU 990, 991 ja voimassa olevat ISU Communicationit) 
Tasapainoinen vapaaohjelma sisältää seuraavat 7 elementtiä 

1 Läpimeno, jossa arvioidaan läpimenon hetki (pi) (intersection, I) 
1 Liukuelementti (move element, ME) 
1 Otteeton askelsarja blokkimuodossa (no hold element, NHE) 
1 Pivottava blokki (pivoting block, PB) 
1 Liikkuva piiri  (traveling circle, TC) 
1 Jompikumpi seuraavista, ryhmä A 
 rivi  (linear element line, L) 
 mylly  (rotating element wheel, W) 
1 Jompikumpi seuraavista, ryhmä B 
 luova elementti  (creative element, Cr) 
 yhdistelmäelementti (combined element, Co) 
 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2024, 
2084 ja 2091 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 3 min 30 s ±10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,0 

• kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/ 2 tai enemmän luistelijaa kaatuu 
- kielletyt elementit ja liikkeet ISU 992 kohdat 2 c) ja 3 c) 
- lisäksi voltit ja ”un-sustained” nostot ovat kiellettyjä 
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MUODOSTELMALUISTELUN KANSALLISTEN SARJOJEN ELEMENTTIVAATIMUKSET 2017-2018 
 

• Joitain elementtejä on muutettu ISU:n julkaistua elementtivaatimukset kaudelle 2017-2018. 
- esimerkiksi aiemmin rivi (linear line) on pivottava rivi (pivoting line) 
- aikuisten ja masters -sarjoihin on tehty elementtikorjaus verrattuna ehdotettuihin sääntömuutoksiin 

• Elementtien arvioitaviin tasoihin, ISU-arviointi, ei ole tehty muutoksia kauteen 2016-2017. 
- sarjakohtaisesti on merkitty, mikä on korkein arvioitava taso - korkeampaa tasoa saa siis yrittää 

 
 
TULOKKAAT (BEGINNERS)  
– arvioitavia elementtejä: 6 
Pivottava blokki tai blokki  PB/B (pivoting block/block) 
Liikkuva piiri tai piiri TC/C (traveling circle/circle) 
Läpimeno I (intersection) 
Rivi L (linear line) 
Mylly W (rotating wheel) 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä seisomapiruetin tai sen variaation. 
 

• Ohjelman kesto enintään 3 min 

• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 
 
 
NOVIISIT (BASIC NOVICE/MIXED AGE) 
– arvioitavia elementtejä: 6 
Pivottava blokki  PB (pivoting block) 
Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Läpimeno I (intersection) 
Rivi L (linear line) 
Mylly  W (rotating wheel) 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin. 
 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 
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MINORIT (JUVENILE) 
– arvioitavia elementtejä: 7 
Pivottava blokki  PB (pivoting block)  

 Korkein arvosteltava taso on PB1 
Läpimeno I (intersection) 

 Korkein arvosteltava taso on I1 

 Korkein arvosteltava läpimenoaskel on pi1 
Liukuelementti  ME (move element): 

 Korkein arvosteltava taso on MEB+fmB 
Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (No Hold Element) 

 Korkein arvosteltava taso on NHE1+s1 
Liikkuva piiri  TC (traveling circle) 

 Korkein arvosteltava taso on TC1 
Jompikumpi seuraavista 

Rivi  L (linear line) 

 Korkein arvosteltava taso on L1 
Mylly  W (rotating wheel) 

 Korkein arvosteltava taso on W1 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 

 ennalta määritelty perusarvo Cr1/ Co1 (ISU-arviointia käytettäessä) 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin. 
 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• ISU-arvioinnissa kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,0 ja kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 
luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/2 tai enemmän luistelijaa kaatuu 

• Kauden ensimmäisessä kilpailussa on muodostelmaluistelun pistearviointi, kahdessa muussa kilpailussa 
ISU-arviointi. 

• Mupi:a käytettäessä vähennykset mupi-ohjeen mukaan. 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään.  
 
 

JUNIORIT (MIXED AGE) 
– arvioitavia elementtejä: 6 
Pivottava blokki  PB (pivoting block) 

 Korkein arvosteltava taso on PB4 
Läpimeno I  (intersection) 

 Korkein arvosteltava taso on I3 

 Korkein arvosteltava läpimenoaskel on pi3 
Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (No Hold Element) 

 Korkein arvosteltava taso on NHE4+s4 
Liikkuva piiri  TC (traveling circle) 

 Korkein arvosteltava taso on TC4 
Jompikumpi seuraavista 

Rivi  L (linear line): 

 Korkein arvosteltava taso on L4 
Mylly  W (rotating wheel) 

 Korkein arvosteltava taso on W4 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 

 ennalta määritelty perusarvo Cr1/ Co1 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin. 
 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,0 ja -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja  
-1,0 pistettä/2 tai enemmän luistelijaa kaatuu 
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SENIORIT (MIXED AGE)  
– arvioitavia elementtejä: 6 
Pivottava blokki  PB  (pivoting block)  

 Korkein arvosteltava taso on PB4 
Läpimeno  I  (intersection)  

 Korkein arvosteltava taso on I3 

 Korkein arvosteltava läpimenoaskel on pi3 
Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 

 Korkein arvosteltava taso on NHE4+s4 
Liikkuva piiri  TC  (traveling circle)  

 Korkein arvosteltava taso on TC4 
Jompikumpi seuraavista 

Rivi  L (linear line) 

 Korkein arvosteltava taso on L4 
Mylly  W  (rotating wheel)  

 Korkein arvosteltava taso on W4 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 

 ennalta määritelty perusarvo Cr1/ Co1 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin. 
 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,0 ja -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 
pistettä/ 2 tai enemmän luistelijaa kaatuu 

 
 
AIKUISET (ADULTS)   
– arvioitavia elementtejä: 6 
Blokki  B (linear block) 
Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Läpimeno I (intersection) 
Pivottava rivi PL (pivoting line) 
Mylly W (rotating wheel) 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 

 ennalta määritelty perusarvo Cr1/ Co1 (ISU-arviointia käytettäessä) 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin. 
 

• Ohjelman kesto enintään 3 min 10 s  

• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 
 

• Muissa kilpailuissa voidaan käyttää, STLL ei suosittele, ISU-arviointia, jolloin kunkin esittämisen osa-
alueen kerroin on 1,0. 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään. 
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MASTERS (ISU ADULTS)   
– arvioitavia elementtejä: 6 
Blokki  B (linear block) 

 Korkein arvosteltava taso on B4 
Liikkuva piiri TC (traveling circle) 

 Korkein arvosteltava taso on TC4 
Läpimeno I (intersection) 

 Korkein arvosteltava taso on I3+pi3 
Pivottava rivi  PL (pivoting line) 

 Korkein arvosteltava taso on PL4 
Mylly W (rotating wheel) 

 Korkein arvosteltava taso on W4 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti tai Yhdistelmäelementti (Creative Element (Cr)/Combined Element (Co)) 

 ennalta määritelty perusarvo Cr1/ Co1 
 

• Luovassa elementissä ja siirtymisissä saa tehdä minkä tahansa piruetin paitsi lentävän vaakapiruetin 
koko joukkueen suorittamana. 

 

• Ohjelman kesto enintään 3 min 10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,0 


