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• KILPAILUJEN ANOMINEN

- lohko/valinta/loppu/SM-kilpailut

- interclub-kilpailut

- kutsukilpailut

• IC- JA KUTSUKILPAILUJEN 

JÄRJESTÄMINEN

• LOHKOJAOT



Kilpailujen anominen

• Liiton kilpailukalenterissa olevien kilpailujen 

järjestämisoikeutta kaudella 2019-2020 ja vuoden 2021 

SM-kilpailuja jäsenseurojen on anotaan Liitolta 1.4.2019 

mennessä. 

• UUTTA: Myös kaikkien lajien kutsukilpailut on anottava 

Liitolta, hakuaika on 15.8.2019 mennessä.



Kotimaan 

kalenterin kilpailut
• Eriytetään yl- ja ml-kilpailut takaisin omiksi kilpailuiksi

• Jäätanssin valinta/LK/SM-kilpailut yksinluistelun kanssa

• Yksinluistelussa SM-noviisit ja debytantit kilpailevat samassa 

lohkokilpailussa

- syksyllä on kaksi lohkokilpailua, joista pisteiden perusteella 

tammikuussa järjestettävään kolmanteen valintakilpailuun 

kutsutaan 60 parasta/sarja

- kolmannesta kilpailusta 24 parasta etenee SM-

kilpailuun/kultafinaaliin ja seuraavat 24 parasta 

hopeafinaaliin

• YL SM-noviisien SM-kilpailussa on myös debytanttien

kultafinaali ja jäätanssin noviisisarjojen (advanced/ 

intermediate/basic) finaalit



Kotimaan yl-kilpailut jatkoa

• Juniorit ja seniorit kilpailevat omissa lohko- ja loppukilpailuissa

- loppukilpailussa kilpailevat myös SM-noviisien, debytanttien ja 

junioreiden hopeafinaali 

• Noviisit eivät jatkossa kilpaile Liiton kilpailujärjestelmässä, heidät 

kuitenkin kutsutaan junioreiden ja senioreiden lohkokilpailuihin 

(saman lohkon noviisit kuin on juniorit/seniorit kilpailussa)

- tavoittelevat jatkossa esim. aluemestaruutta tai aluecupin 

voittoa

• SM-juniorit ja -seniorit kilpailevat kuten tähänkin asti 

- kaksi valintakilpailua syksyllä ja SM-kilpailut

- SM-noviisi- ja debytanttipojat saavat osallistua SM-jun/sen 

toiseen valintakilpailuun omien sarjojensa lohkokilpailujen 

lisäksi



ML kotimaan 

kalenterin kilpailut
• Muodostelmaluistelussa yhdistetään kansallisten sarjojen 

osalta sarjoja (takaisin) samaan lohko/valintakilpailuun

• Minorit, noviisit ja tulokkaat ovat samassa valintakilpailussa 

kuin muut kansalliset sarjat eli seniorit, juniorit, masters, 

aikuiset

• ML SM-sarjojen kilpailut ennallaan: kaksi valintakilpailua ja 

SM-kilpailut

- SM-kilpailuun pääsee 12 joukkuetta, loput joukkueet 

kilpailevat Hopeafinaalissa, joka järjestetään kansallisten 

sarjojen kolmannen kilpailun yhteydessä

- SM-juniorit: kolmas valintakilpailu viidelle (5) kutsuttavalle 

joukkueelle, joista valitaan edustajat ML JMM



IC- ja kutsukilpailut

• IC- ja ”isojen kutsukilpailujen” päivien pituutta säädetty
– maanantai-perjantai klo 14.00 - 22.00

– lauantai klo 08.30 - 21.30 

– sunnuntai klo 08.30 - 19.30

– seuraavana päivänä aloittavan sarjan on oltava eri kuin edellisiltana 

päättävä sarja

– arvioijat, jotka ovat illan viimeisessä sarjassa, ei laiteta seuraavan 

päivän ensimmäiseen sarjaan

– STLL ei nimeä YL IC-kisoihin Liiton kilpailusarjaa

– Liitto voi kuitenkin kilpailusta riippuen suositella, minkä tason sarjat 

kilpailussa olisi hyvä olla

• Arvioijalla yhden päivän aikana saa olla enintään 80 luistelijaa



IC- ja kutsukilpailut jatkoa

• Kilpailusarjat 

- Kilpailukutsua laadittaessa on harkittava mitkä kilpailusarjat 

ovat mukana ja pitää niiden määrä kohtuullisena

- Pääpaino joko ISU-arvioinnin sarjoissa tai 

tähtiarviointi/mupi-arvioinnin sarjoissa

- Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saman seuran 

luistelija/joukkue eri sarjoista pystyy kilpailuun osallistumaan



Kutsukilpailujen anominen 

– kaikki lajit
• Kutsukilpailut on anottava Liitolta 15.8.2019 mennessä.

- Kutsu- ja aluekilpailuja varten avataan erillinen hakulomake 

touko-kesäkuussa ja samalla annetaan tarkempia ohjeita.

• Kunkin alueen seurojen on omalla alueellaan sovittava 

etukäteen kaikki kauden kilpailutapahtumat, joissa on Liiton 

arvioijia.

- seuran sisäiset tapahtumat, joissa arvioijina on esim. 

seuran omat luistelijat/valmentajat, ei tarvitse anoa.

• Alueella järjestettävät Aluecup- ja aluemestaruuskilpailuja ei 

tarvitse erikseen anoa, mutta ne on ilmoitettava 15.8.2019 

mennessä Liitolle.

• Anomusten perusteella Liitto myöntää kutsukilpailujen 

järjestämisoikeuden alueelle/seuralle



Lohkojaot  - YL

• Tehtyjä Lohkojakoja tarkistetaan/muutetaan tarvittaessa, 

kun luistelija/ joukkuemäärät ovat elokuussa tarkentuneet

- YL SM-noviisit ja debytantit jaetaan neljään lohkoon

- YL Juniorit jaetaan kolmeen lohkoon ja seniorit 

enintään kahteen lohkoon

- YL Pojat (SM-nov/deb) ovat samassa kilpailussa 
- ensimmäinen kilpailu  yhden lohkon kilpailussa ja 

- toinen voi olla eri lohkon kilpailussa kuin ensimmäinen kilpailu



Lohkojaot  - ML

• Tehtyjä Lohkojakoja tarkistetaan/muutetaan tarvittaessa, 

kun luistelija/ joukkuemäärät ovat elokuussa tarkentuneet

- ML joukkuemäärästä riippuen sarja(t) jaetaan kahteen 

lohkoon

- tavoite on, että ML kansallisten sarjojen molempien 

lohkojen kilpailut ovat samalla paikkakunnalla samana 

viikonloppuna

- SM-noviisit jaetaan edelleen kahteen lohkoon, jos 

joukkueita on runsaasti ja he kilpailevat SM-jun/sen 

valinta/SM-kilpailuissa



Yhteenveto hakuajoista

➢ Kilpailukalenterin kilpailuja ja vuoden 2021 SM-kilpailuja seurojen on 

anottava 1.4. mennessä eli viimeistään 31.3.2019 lomakepohjaa käyttäen

➢ Kutsukilpailuja on anottava viimeistään torstaina 15.8.2019
- anomuksen voi jättää joko seura tai alue

➢ Aluecup- ja aluemestaruuskilpailujen ajankohdat on ilmoitettava 

viimeistään torstaina 15.8.2019.


