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Hyvä taitoluisteluväki
Tähän dokumenttiin on koostettu merkittävimmät yleiset kilpailusääntöihin ja -järjestelmään liittyvät
muutokset, tarkennukset ja ohjeet, jotka liittohallitus on hyväksynyt. Asiat ovat napakassa muodossa ja
tarvittaessa niitä tarkennetaan. Joissain kohdissa on jo myös aikataulu, mihin mennessä tiedot vahvistetaan.
Muistutuksena vielä, että kannattaa jatkuvasti seurata ISU:n sivuja ja sinne tulevia sääntöpäivityksiä
kohdasta Communications (https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications) ja lajien
kohdalta sääntöasiat.


Lääkintähenkilöstö kilpailutasoittain
tarkennus
Tähän asti säännöissä on ainoastaan ollut, että jokaisessa kilpailussa on oltava lääkäri.
Kilpailutapahtumien järjestäjien avuksi on nyt määritelty kilpailutasoittain lääkintähenkilöstötarve
luistelijoiden turvallisuuden takaamiseksi.
SM-kilpailut ja IC-kilpailut, kaikki lajit:
- lääkäri paikalla sekä harjoitusten että kilpailujen ajan
YL/PL ja JT loppu- ja lohko/valintakilpailut sekä suuret alue/kutsukilpailut:
- yksi (1) sairaanhoitaja ja yksi (1) EA1-koulutuksen saanut henkilö tai ensiapuryhmä, jossa on
vähintään kaksi (2) EA-taitoista henkilöä
ML loppu- ja lohko/valintakilpailut sekä suuret alue/kutsukilpailut (esimerkiksi aluemestaruuskilpailut):
- lääkäri paikalla koko ajan
Muut kilpailut, kaikki lajit:
- riittävä valmius ja EA-taitoinen henkilö



Suoritusten kuvaaminen
tarkennus
Ostaessaan luistelupassin (aiemmin kilpailulisenssi), luistelija myöntää luvan valokuvaukseen tai
videointiin liitolle. Taitoluisteluliitto myöntää kilpailujen järjestämisoikeuden jäsenseuralle ja näin siirtää
heille kuvaus- ja videointimahdollisuuden.
Seuraavat periaatteet ovat voimassa ja niitä on noudatettava
- muodostelmaluistelussa ainoastaan joukkueen nimeämä edustaja saa kuvata vain oman
joukkueensa suorituksen järjestäjän osoittamalta paikalta
- yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa ainoastaan seuran nimeämä edustaja saa kuvata vain
oman luistelijansa/parinsa suorituksen järjestäjän osoittamalta paikalta
- maksullisessa tapahtumassa järjestäjällä on oikeus rajoittaa videokuvaamista
- mikäli kilpailutapahtumassa on Taitoluisteluliiton järjestämä TV- tai Stream-tuotanto, ei järjestävä
seura eikä kukaan ulkopuolinen taho saa kuvata kilpailusuorituksia



Interclub- (IC) ja isojen kutsukilpailujen päivien pituudet ja IC-kisojen arvioijat
muutos
Kilpailupäivien pituudet
- maanantai-perjantaikilpailut klo 14.00 - 22.00
- lauantaikilpailut klo 8.30 - 21.30 ja sunnuntaikilpailut klo 8.30-19.30
Luistelija- tai pari- tai joukkuemäärä yhdellä arvioijalla kilpailupäivän aikana
- lajista riippumatta arvioijia on oltava riittävästi siten, että pitkissä kilpailuissa on mahdollista pitää
kunnollinen tauko päivän aikana
- yksin- ja pariluistelu- sekä jäätanssikilpailuissa arvioijalla saa olla arvioitavana noin 80
luistelijaa/ohjelmaa tai vastaava määrä tunteja päivässä
- muodostelmaluistelukilpailuissa saa olla arvioitavana noin 40 joukkuetta tai vastaava määrä tunteja
päivässä
- lajista riippumatta kahden tai useamman päivän kilpailuissa edellisenä iltana viimeisenä kilpaillut
sarja ei saa aloittaa seuraavan päivän kilpailua
- lajista riippumatta arvioijat, jotka ovat olleet edellisenä iltana viimeisessä sarjassa, eivät ole
seuraavan aamun ensimmäisessä sarjassa
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Interclub-kilpailut, joissa on käytössä ISU-arviointi, tuomaristojen luokat
- vähintään kolme (3) pistetuomaria, joista kaksi (2) on SM-luokasta ja ylituomari voi
poikkeustapauksissa olla arvosteleva ylituomari.
- vähintään kaksi (2) teknistä, joista toinen on vähintään SM ja toinen 1. luokan spesialisti (TS) ja jos
on kolme (3) teknistä, joista kaksi (2) SM-luokasta ja kolmas on vähintään 1 luokan spesialisti (TS).
- lisäksi kilpailussa on oltava videoeditoija ja mikäli kyseessä on ns. konekisa, myös dataoperaattori


Interclub-kilpailun järjestämiseen liittyviä ohjeita
ohjeita
• kilpailukutsussa on mainittava normaalien asioiden lisäksi kilpailuun liittyvät erityisasiat kuten:
- ilmoittautumismaksu(t) ja jos ne ovat eri suomalaisille/muille mikä ja mitkä ne ovat
o esimerkki: ulkomaalainen osallistuu, voi olla hieman korkeampi ilmoittautumismaksu, jos heiltä
ei tule tuomaria
- ikärajat sarjoittain ja maininta, että voidaan jakaa ikäryhmiin
- lyhyt- ja vapaaohjelmakilpailujen sarjoissa kerrottava vapaaohjelmaan pääsevien määrä/sarja, jos
sitä rajoitetaan
o jokaisen sarjan rajoitus on erikseen mainittava
- kilpailuvaatimukset sarjoittain, ohjelmien kestot, kertoimet ja komponenttien määrä, korkein
mahdollinen vaikeustaso jne.
- jos noudatetaan ISU:n sääntöjä, riittää viittaus voimassa olevaan ISU:n säännön kohtaan tai ISU
Communication numeroon
o myös tässä tapauksessa mainitaan lyhyt- ja vapaaohjelmien kestot ja komponenttien kertoimet
- poikkeavat verryttelyajat ja ryhmäkoot
o huomaa, ettei mielellään eri sarjoja samassa verryttelyssä
- arvontatapa - random/perinteinen ja päivämäärä, kellonaika ja paikka
o jos arvonta on useita päiviä aiemmin: koska ryhmäjaot vahvistetaan
- mainittava myös, jos hyppyelementeistä annetaan bonuksia, koskee sarjoja SM-noviisit ja debytantit



Arvioijiin liittyvät asiat
muutos
- Arvioijat työryhmä voi tarvittaessa nimetä SM-tuomariluokan tuomarin ylituomariksi kansallisen
sarjan kilpailuihin.
- Muodostelmaluistelussa on kaudesta 2019-2020 lähtien kansallinen 3. luokan tuomari -luokka
o hän saa toimia tuomarina kansallisen sarjan valinta- tai lohkokilpailuissa (1/tuomaristo) ja
kaikissa alue- ja kutsukilpailuissa



Yksinluistelun testit
muutoksia ja tiedoksi
Interclub-kilpailuissa
- kilpaillakseen IC-kilpailuissa perus/elementtitestien ei tarvitse olla suoritettuna mihinkään sarjaan
Elementtitestien suorittaminen kilpailuissa
- elementtitestejä voi kaudesta 2019-2020 lähtien suorittaa kaikissa muissa kilpailuissa paitsi
kutsukilpailuissa. Eli suorituksia voi tehdä: valinta/lohko/KF/HF/SM- ja uutena myös IC-kilpailuissa
(= Liiton kilpailujärjestelmän/kalenterin sarjoissa)
Noviisien ja B-silmujen ei tarvitse suorittaa testejä kilpaillakseen kyseisessä sarjassa kaudesta 20192020 lähtien.
- vahva suositus kuitenkin on, että B-silmuissa kilpailevat ovat suorittaneet uudistetun perustestin 1
ja elementtitestin 1 ja noviisit uudistetun perustestin 2 ja elementtitestin 2 oman kehittymisen
takaamiseksi.
- luistelijan siirtyessä kilpailemaan A-silmuihin tai liiton kalenterin kilpailusarjaan on suoritettava
kaikki alemmat perus- ja elementtitestitasot ja myös kilpailusarjaan vaadittavat testit.
esimerkki: luistelija siirtyy kilpailemaan debytantteihin, eikä hänellä ole aiemmin testejä
suoritettuna. Hänen on suoritettava: perustestit 1 ja 2 sekä elementtitestit 1, 2 ja D3.
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Perustestejä uusitaan ja samalla myös arviointikriteerejä tarkistetaan.
- uudet perustestitasot ja niissä olevat liikkeet sekä arviointikriteerit julkaistaan 30.9.2019 mennessä
o esitellään ja käydään läpi arvioijien tapaamisissa ja valmentajapäivässä 24.-25.8.2019
- uusitut perustestit tulevat voimaan kilpailukaudesta 2020-2021 lähtien ja niitä voi suorittaa 1.1.2020
lähtien
- ylimenoaikojen määrittely kaikille aiemmin suoritetuille perustestitasoille ja keskeneräisen
perustestin korvaavat testiliikkeet testitasoittain julkaistaan 31.10.2019 mennessä.
o vahva suositus on, että keskeneräiset testit suoritetaan loppuun mahdollisimman pian
- määritellään vielä erikseen, kuinka moneen testitilaisuuteen luistelija kauden aikana saa osallistua
ja mistä lähtien osallistumiskerrat otetaan käyttöön
Perustestitasot 2020-2021
Alkeistesti
Perustesti 1, PT1
Perustesti 2, PT2
Perustesti 3, PT3
Perustesti 4, PT4
Perustesti 5, PT5

muutos
ei muutosta
uusitaan sisältöä
uusitaan sisältöä
uusitaan sisältöä
entinen PT3,
uusitaan sisältöä
entinen PT4,
uusitaan sisältöä

Perus- ja elementtitestitasot 2020-2021 lähtien
uudet vaatimukset
sarja
PT2 + ET2
A-silmut
PT3 + ET D3
Debytantit
PT4 + ET4
SM-noviisit
PT4 + ET3
Juniorit ja seniorit
PT5 + ET5
SM-juniorit
PT5 + ET6
SM-seniorit
Muut sarjat, suositus suorittaa testit
PT1
Minit
PT1 + ET1
B-silmut
PT2 + ET2
Noviisit


kilpailusarja
suositus: tintit, taitajat, aluesarjat, aikuiset
Minit ja vahva suositus: B-silmut
A-silmut ja erittäin vahva suositus: noviisit
debytantit
SM-noviisit, juniorit ja seniorit
SM-juniorit ja -seniorit
nyt/aiemmin
PT2 + ET2
PT2 + ET D3
PT3 + ET 4
PT3 + ET3
PT4 + ET5
PT4 + ET6
PT1 + ET1
PT2 + ET2

SM- ja loppukilpailut
(joitain) muutoksia kaikissa lajeissa
o Yksinluistelun SM- ja loppukilpailupaikat kahden (2) valinta/lohkokilpailun perusteella
SM/loppuHopeasarja
lohkoja
valintaperuste
kilpailupaikat
finaali
SM-seniorit
1
6+6 + 3 SM-mitalistia
15
SM-juniorit
1
10+10 + 3 SM-mitalistia
23
SM-noviisit
4
pisterankingin parhaat
24
24
Seniorit
2
pisterankingin parhaat
12
Juniorit
3
pisterankingin parhaat
18
24
Debytantit
4
pisterankingin parhaat
24
24
Noviisit *)
3
*) Noviiseilla on lohkokilpailut junioreiden ja senioreiden lohkokilpailujen yhteydessä, mutta heillä
ei ole valtakunnallista loppukilpailua ja/tai hopeafinaalia.
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Muodostelmaluistelun SM/loppukilpailupaikat kahden (2) valinta/lohkokilpailun perusteella
SM/loppusarja
lohkoja
valintaperuste
kilpailupaikat
SM-seniorit
1
5+5
10
SM-juniorit
1
6+6
12 *)
SM-noviisit
2
pisterankingin parhaat
12 *)
Minorit
2
pisterankingin parhaat
24
Juniorit
2
pisterankingin parhaat
16
Seniorit
2
pisterankingin parhaat
10
Masters
1
pisterankingin parhaat
12
Aikuiset
2
pisterankingin parhaat
12
Noviisit
2
Tulokkaat
2
*) mikäli joukkueita on enemmän kuin SM-paikkoja, seuraavaksi sijoittuneet joukkueet kilpailevat
hopeafinaalissa
Noviiseilla ei ole valintaa tai karsintaa ja joukkueet ovat mukana 3. kilpailussa, mikäli aikaa on
riittävästi. Tulokkaat ovat mukana lohkokilpailuissa, mutta eivät 3. kilpailussa.
Muutos kaudesta 2019-2020 lähtien: Muodostelmaluistelun SM-noviisien SM-kilpailuihin valitaan 12
parasta joukkuetta kahden lohkokilpailun pisterankingin perusteella ja seuraavaksi sijoittuneet
joukkueet kilpailevat hopeafinaalissa.
Muutos kaudesta 2019-2020 lähtien: Muodostelmaluistelun minoreiden pisteranking laskentatapa
on määritelty: keskiarvo mupi-pisteet+ISU-arvioinnin pisteet x 1,75
- esimerkki: mupi 80,28+63x1,75(=110,25) = 80,28+110,25/2 = 95,25 rankingpistettä
- 24 parasta kauden 3. kilpailuun, kuten tähänkin asti (joukkueita ollut pitkään alle 20)
- ensimmäisessä lohkokilpailuissa on mupi- ja toisessa ISU-arviointi, koska joukkueiden taidot ja
ohjelmat valmistuvat myöhemmin
- mikäli minoreiden osa-alueiden kerroin ISU-arvioinnissa muuttuu, tarkistetaan ja vahvistetaan
myös tämän laskennan kerroin samassa yhteydessä (30.9.2019 mennessä)

o



Jäätanssi – kilpaileminen
- SM-senioreiden, -junioreiden ja -noviisien valintakilpailut järjestetään pääsääntöisesti
yksinluistelun SM-junioreiden ja -senioreiden valintakilpailujen yhteydessä.
- juniori- ja senioriparien SM-kilpailut ovat yksinluistelun junioreiden ja senioreiden SM-kilpailun
yhteydessä.
- muutos 2019-2020 lähtien: noviisien SM-kilpailut on yksinluistelun noviisien SM-kilpailun
yhteydessä
- noviisien (intermediate novice) ja debytanttien (basic novice) valintakilpailut järjestetään
yksinluistelun valintakilpailujen yhteydessä. Loppukilpailut järjestetään joko yksinluistelukilpailujen yhteydessä tai muussa sopivassa ajankohdassa olevan kilpailun yhteydessä.
Ajankohdat ja kilpailupaikkakunnat vahvistetaan kausittain viimeistään syyskuussa.
- muut sarjat, tulokkaat, aikuiset ja soolojäätanssijat, kilpailevat kutsu- tai vastaavissa
kilpailuissa

Muodostelmaluistelun osa-alueiden kertoimet
mahdollisesti tulossa muutoksia
ISU:n Communicationissa 2238 on muutettu osa-alueiden kertoimia 1.7.2019 lähtien.
Suomen kansallisten sarjojen minorit, seniorit, juniorit ja aikuiset kertoimet vahvistetaan 30.9.2019
mennessä.

