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MUODOSTELMALUISTELUN KILPAILUVAATIMUKSET 
 

Muodostelmaluistelun kilpailuvaatimukset kaudella 2020-2021 ovat samat kuin kaudella 2019-2020. 
Ainoastaan ns. mupi-arvioinnin sarjoihin on tehty pieniä elementtivaihtoehtoja. 
 

Vaikka elementteihin ei ole tullut muutoksia, arviointiohjeisiin/kriteereihin tulee muutoksia/tarkennuksia. 
ISU on toistaiseksi julkaissut ISU sivuilla alla mainitut ISU Comminicationit kaudelle 2020-2021. Kuten 
aiempinakin kausina, SM-sarjoissa noudatetaan kaikkia ISU:n julkaisemia sääntöjä & ohjeita ja muissa 

sarjoissa sääntöjä soveltaen ja tarvittaessa eri sarjoista yhdistellen. Suomen Taitoluisteluliiton poikkeukset 
ja/tai muutokset on merkitty kyseisen sarjan kohdalle. 
 
Ennallaan säilyvät mm. 

- ikärajat, ikärajat täyttämättömien luistelijoiden määrät 
- varaluistelijoiden määrät 
- joukkueiden koot 
- ohjelmien kestot 
- ohjelman esittämisen osa-alueiden kertoimet 

 
Kotimaan sarjakohtaiset vaatimukset ja ohjeet ovat seuraavilla sivuilla.  

• Tärkeää: Mikäli joukkue kilpailee ulkomailla, kilpailukutsusta on tarkistettava mitä kilpailuvaatimuksia 
kilpailuissa noudatetaan. 

 
2322 SyS Scale of Values, replaces 2259 

• elementtien lyhenteet ja niiden arvot 

• Appendix A - Abbreviation of Elements and Additional Elements 

• Appendix B - Scale of Values (SOV) of the Synchronized Skating Elements 
2318 SyS Guidelines for the season 2020/21, replaces 2246 

• Referees, Judges and Technical Panel Deductions  

• Marking the GOE of Synchronized Skating Elements  

• Criteria Adjustments to the Grade of Execution  

• Program Component Criteria (Chart)  

2317 SyS Difficulty Groups of Elements, Features and Additional Features, replaces 2270  
 
sekä kaudelle 2019-2020 julkaistut 

ISU Communication 2236, joka korvaa aiemman ISU Communication 2152 
- Well Balanced Progam Content 2019/20 
- ohjelmien kilpailuvaatimukset SM-seniorit, -juniorit ja "mixed age" 

 

ISU Communication 2238, joka korvaa aiemman ISU Communication 2184 
- noviisien Well Balanced Progam Content 2019/20 
- noviisien ohjelmavaatimukset, kestot ja ohjelman esittämisen osa-alueiden kertoimet  

 

• Tuomareiden näkökulmasta arviointiohjeisiin on joitain kohtia täsmennetty, muutettu tai lisätty ”ks. 
tarkemmin Communication 2318. 

• Teknisten näkökulmasta arviointikriteerejä tai -vaatimuksia on muokattu etenkin liikkuvien 
elementtien, liukusarjan sekä piruetin osalta. 

 
  

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24326-2302-sys-sov-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24306-2318-sys-goe-guidelines-reduction-deductions-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24305-2317-sys-difficulty-groups-of-elements-2020-21/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/20752-isu-communication-2236/file
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/20791-2238-sys-novice-guidelines-wbp-2019-20/file
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Muistutus 
ISU-arviointia käytettäessä: Joukkueen on oltava kuulutuksesta 30 sekunnin kuluessa alkuasennossa.  
Mikäli joukkue myöhästyy 1 - 30 sekuntia, ylituomari tekee joukkueelle -1,0 pisteen vähennyksen (late start). 
 

Kansalliset sarjat 
Kilpailuvaatimukset ISU Communication 2238 Advanced Novice ja Basic Novice sekä 2236 Mixed Age -
vaatimusten pohjalta ja/tai niitä mukaillen. 
 
Aikuisten ja masters-sarjan vaatimukset ja ohjeet ISU:n ja/tai ISU Adult Figure Skating Working Groupin 
julkaiseman dokumentin/dokumenttien mukaan. 
 
Kielletyt (illegal) ja ei sallitut liikkeet (non-permitted) ovat tulokkailla, minoreilla, junioreilla ja senioreilla samat 
kuin SM-noviiseilla (advanced novice) ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan. 
 
Ikärajat 

kausi 2020-2021 kausi 2021-2022 

SM-seniori syntynyt 1.7.1940-30.6.2005 syntynyt 1.7.1940-30.6.2006 

SM-juniori syntynyt 1.7.2001-30.6.2007 syntynyt 1.7.2002-30.6.2008 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2005-30.6.2010 syntynyt 1.7.2006-30.6.2011 

Seniori syntynyt 1.7.1940-30.6.2003 syntynyt 1.7.1941-30.6.2004 

Juniori syntynyt 1.7.2001-30.6.2008 syntynyt 1.7.2002-30.6.2009 

Masters syntynyt 1.7.1940-30.6.1995 (30.6.2002) syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) 
Aikuinen syntynyt 1.7.1940-30.6.1995 (30.6.2002) syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) 
Minori syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin 

Noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2006 tai myöhemmin 

Tulokas syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

 
Joukkueen koko (kilpailusuorituksessa), varaluistelijoiden määrä ja ikärajat täyttämättömien määrä 

 joukkueen 
koko 

vara-
luistelijoita 

minimikoko *) 
ikärajat täyttä-
mättömiä **) 

SM-seniorit 16 4 14, ISU 800 f) 2 

SM-juniorit 16 4 14, ISU 800 f) 2 

SM-noviisit 12 – 20 4 12 2 

Seniorit 12 – 20 4 12 5 

Juniorit 12 – 20 4 12 5 

Masters 12 – 20 6 12 5 !) 
Aikuiset 12 – 20 6 12 5 !) 
Minorit 12 – 20 6 12 2 

Noviisit 12 – 24 4 ei määritelty 5 

Tulokkaat 12 – 24 4 ei määritelty 5 

 
*) mikäli joukkueessa on vähemmän luistelijoita kuin minimikokokohdassa on määritelty, joukkue kilpailee 

kilpailun ulkopuolella. 
**) mikäli joukkue rikkoo ikärajapykälää, joukkue kilpailee kilpailun ulkopuolella 
!) joukkueessa saa olla 5 sellaista luistelijaa, jotka eivät ole täyttäneet 25 vuoden ikärajavaatimusta. 

Kunkin joukkueen jäsenen on kilpailukauden alkuun mennessä pitänyt täyttää 18 vuotta, myös ikärajat 
täyttämättömien. 

 
STLL varaa oikeuden tarvittaessa korjata ja täydentää julkaistuja tietoja. 
 
  

https://www.isu.org/
https://www.isu.org/figure-skating/events/adult-skating-figure-skating
https://www.isu.org/figure-skating/events/adult-skating-figure-skating
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MUODOSTELMALUISTELUN KILPAILUVAATIMUKSET 
SM-seniorit 
 
Lyhytohjelma kaudella 2020-2021 (sama kuin 2019-2020) 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 

1. Läpimeno, joka on muodoltaan kulma (angled) I (intersection) 
2. Liukuelementti ME (move element) 
 - koko joukkueen on tehtävä sama liuku 
3. Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 
4. Pivottava blokki, jossa on 3 riviä PB (pivoting block) 
5. Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Ohjelman kesto enintään 2 min 50 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 0,8 
 
Vapaaohjelma kaudella 2020-2021 (sama kuin 2019-2020) 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 
Tasapainoisen vapaaohjelman on sisällettävä seuraavat 9 elementtiä 

- 1 luova elementti: nosto Cr (creative element - lift) 
- 1 ryhmänosto GL (group lift) 

- noston pitää liukua ja pyöriä 
- 2 erilaista läpimenoa I (intersection) 

- läpimenon hetki (pi) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 
- 1 liukuelementti ME (move element) 
- 1 otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 
- 1 parielementti Pa (pair element) 
- 1 twizzle-elementti TE (twizzle element) 
Jompikumpi seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä, ryhmä A 

Piiri AC (artistic circle) 
Mylly AW (artistic wheel) 
 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Otteetonta askelsarjaa ja twizzle-elementtiä ei saa tehdä peräkkäin 

• Ohjelman kesto on 4 min ±10 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,6 
 
Lyhyt- ja vapaaohjelmassa 

- kaatumisvähennykset: -1,0 pistettä/1 luistelija kaatuu, -2,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja  
enintään -3,0 pistettä kaatumisista/elementti 

- ohjelman keskeytyminen -5,0 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 
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SM-juniorit 
 
Lyhytohjelma kaudella 2020-2021 (sama kuin 2019-2020) 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 
 

1. Läpimeno, joka on muodoltaan piiska (whip) I (intersection) 
2. Liukuelementti ME (move element) 
 - koko joukkueen on tehtävä sama liuku  
3. Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 
4. Liikkuva mylly, jossa on 3 sakaraa TW (traveling wheel) 
5. Twizzle-elementti TE (twizzle elementti) 
 
 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Otteetonta askelsarjaa ja twizzle-elementtiä ei saa tehdä peräkkäin 

• Ohjelman kesto enintään 2 min 50 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 0,8 
 
Vapaaohjelma kaudella 2020-2021 (sama kuin 2019-2020) 
ISU 990, 991, 992 ja voimassa olevat ISU Communicationit 
Tasapainoisen vapaaohjelman on sisällettävä seuraavat 8 elementtiä 
 

- 2 läpimenoa I (intersection) 
- läpimenon hetki (pi) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 

- 1 liukuelementti ME (move element) 
- 1 otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 
- 1 pivottava blokki PB (pivoting block) 
- 1 piruetti elementti SySp (synchronized spin) 
- liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Jompikumpi seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä, ryhmä A 

Rivi AL (artistic line) 
Mylly AW (artistic wheel) 
 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Ohjelman kesto on 3 min 30 s ±10 s 

• Kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,6 
 
Lyhyt- ja vapaaohjelmassa 

- kaatumisvähennykset: -1,0 pistettä/1 luistelija kaatuu, -2,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja  
enintään -3,0 pistettä kaatumisista/elementti 

- ohjelman keskeytyminen -5,0 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 
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SM-noviisit 
 

Vapaaohjelma (ISU 990, 991 ja voimassa olevat ISU Communicationit) 
Tasapainoinen vapaaohjelma sisältää seuraavat 7 elementtiä 

- 1 läpimeno I (intersection) 
- läpimenon hetki (pi) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 

- 1 liukuelementti ME (move element) 
- 1 otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 

- askelsarja(t) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 
- 1 pivottava blokki PB (pivoting block) 
- 1 liikkuva piiri TC (traveling circle) 
- Twizzle-elementti TE (twizzle elementti) 
Jompikumpi seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä, ryhmä A 

Rivi AL (artistic line) 
Mylly AW (artistic wheel) 
 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2238, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Otteetonta askelsarjaa ja twizzle-elementtiä ei saa tehdä peräkkäin 

• Vapaaohjelmassa voi olla muitakin elementtejä, jotka on merkittävä suunniteltu ohjelma -lomakkeeseen 
siirtymisinä (transition element) 

• Ohjelman kesto on 3 min s ±10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,6  

• Kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/ 2 tai useampi kaatuu ja enintään  
-1,5 pistettä kaatumisista/elementti 

• Ohjelman keskeytyminen –2,5 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 
 

Minorit (Juvenile)  muuten samat kuin SM-nov, mutta ei ole twizzle-elementtiä 
 

Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 6 elementtiä: (ISU Communication 2238 Advanced Novice mukaillen) 

• Läpimeno I (intersection) 
- läpimenon hetki (pi) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 

• Liukuelementti ME (move element) 

• Otteeton askelsarja blokkimuodossa  NHE (no hold element) 
- askelsarja(t) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 

• Pivottava blokki  PB (pivoting block) 

• Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Jompikumpi seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä 

Rivi AL (artistic line) 
Mylly AW (artistic wheel) 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2238, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• Arviointiperusteet ISU:n ja/tai STLL:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan 

• Joukkue voi saada kaikista elementeistä korkeintaan vaikeustason 1 

• ISU-arvioinnissa kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,2 

• Kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja enintään -1,5 
pistettä kaatumisista/elementti 

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

• Kilpailukalenteriin merkityissä kolmessa kilpailussa käytetään ISU-arviointia 

• Ohjelman keskeytyminen –2,5 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Mupi:a käytettäessä vähennykset mupi-ohjeen mukaan. 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään.   
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Seniorit (Mixed Age) 
 
Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 6 elementtiä: (ISU Communication 2236 Mixed Age mukaillen) 

• 1 Läpimeno I (intersection) 

• 1 Liukuelementti ME (move element) 

• 1 Otteeton askelsarja blokkimuodossa  NHE (no hold element) 

• 1 Pivottava blokki  PB (pivoting block) 

• 1 Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Jompikumpi seuraavista seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä 

Rivi AL (artistic line) 
Mylly AW (artistic wheel) 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan  

• Elementeistä voi saada korkeimmat mahdolliset vaikeustasot 

• ISU-arvioinnissa kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,2 

• Kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja enintään  
-1,5 pistettä kaatumisista/elementti 

• Ohjelman keskeytyminen –2,5 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 

• Mupi:a käytettäessä vähennykset mupi-ohjeen mukaan. 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään.  
 
Juniorit (Mixed Age) 
 
Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 6 elementtiä: (ISU Communication 2236 Mixed Age mukaillen) 

• 1 Läpimeno I (intersection) 

• 1 Liukuelementti ME (move element) 

• 1 Otteeton askelsarja blokkimuodossa  NHE (no hold element) 

• 1 Pivottava blokki  PB (pivoting block) 

• 1 Liikkuva piiri TC (traveling circle) 
Jompikumpi seuraavista seuraavista taiteellisista (perus)elementeistä 

Rivi AL (artistic line) 
Mylly AW (artistic wheel) 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2236, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan  

• Elementeistä voi saada korkeimmat mahdolliset vaikeustasot 

• ISU-arvioinnissa kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,2 

• Kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja enintään 
 -1,5 pistettä kaatumisista/elementti 

• Ohjelman keskeytyminen –2,5 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 

• Mupi:a käytettäessä vähennykset mupi-ohjeen mukaan. 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään.  
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Aikuiset (Adults) 
 

Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 5 elementtiä 

• 1 Läpimeno I (intersection) 

• 1 Pivottava blokki/blokki  PB/B (pivoting block/block) *) 

• 1 Liikkuva piiri/piiri TC/C (traveling circle/circle) *) 

• 1 Mylly W (rotating wheel) 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti - läpimeno Cr (creative element - intersection) 
Yhdistelmäelementti Mi (mixed element) 

• *) kotimaan kilpailuissa jompikumpi elementti, kansainvälisissä kilpailuissa on oltava PB ja TC 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ISU Adult Figure Skating Working Groupin julkaiseman dokumentin 
mukaan 

• Arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä 
tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Ohjelman kesto on 3 min ±10 s  

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan  

• Vapaaohjelmassa voi olla muitakin elementtejä, mutta ne on merkittävä suunniteltu ohjelma  
-lomakkeeseen siirtymisinä (transition element) 

• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 

• Muissa kilpailuissa voidaan käyttää, STLL ei suosittele, ISU-arviointia.  
o ISU-arviointia käytettäessä kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,2  
o Kaatumisvähennys -0,5 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -1,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja enintään  

-1,5 pistettä/elementti 
o Ohjelman keskeytyminen –2,5 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa 

• Muut kilpailut: kutsussa mainittava mitä arviointijärjestelmää käytetään. 
 
Masters (ISU Masters Adults) 
 

Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 6 elementtiä 

• 1 Läpimeno I (intersection) 
- läpimenon hetki (pi) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan 

• 1 Pivottava blokki  PB (pivoting block) 

• 1 Liikkuva piiri TC (traveling circle) 

• 1 Mylly  W (rotating wheel) 

• 1 Otteeton askelsarja blokkimuodossa NHE (no hold element) 
- askelsarja(t) ei ole pakollinen, mutta oikein suoritettuna se arvioidaan ja siitä voi saada  

 korkeintaan vaikeustason 1 
Jompikumpi seuraavista 

Luova elementti - läpimeno Cr (creative elementi - intersection) 
Yhdistelmäelementti Mi (mixed element) 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ISU Adult Figure Skating Working Groupin julkaiseman dokumentin 
mukaan 

• Arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2317, 2318 ja 2322  ja/tai mikä/mitkä 
tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Otteetonta askelsarjaa ja pivottavaa blokki-elementtiä ei saa tehdä peräkkäin 

• Vapaaohjelmassa voi olla muitakin elementtejä, mutta ne on merkittävä suunniteltu ohjelma -lomakkee-
seen siirtymisinä (transition element) 

• Elementeistä voi saada korkeimmat mahdolliset vaikeustasot, ellei elementin kohdalla ole muuta mainittu 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan, mutta saavat tehdä un-sustained -nostoja. 

• Ohjelman kesto on 3 min ± 10 s 

• ISU-arviointi, kunkin esittämisen osa-alueen kerroin on 1,2 

• Vähennykset ISU 953 kohta 1 ja ISU 843 1. n) mukaan  

• Kaatumisvähennys -1,0 pistettä/1 luistelija kaatuu ja -2,0 pistettä/2 tai useampi kaatuu ja enintään  
-3,0 pistettä/elementti 

• Ohjelman keskeytyminen –5,0 pistettä, kun on käytetty 3 min taukoa  
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Noviisit (Basic Novice/Mixed Age) 
 
Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 6 elementtiä (ISU Communication 2238 Basic Novice mukaan) 

• 1 Läpimeno I (intersection) 

• 1 Pivottava blokki/blokki  PB/B (pivoting block/block) *) 

• 1 Liikkuva piiri/piiri TC/C (traveling circle/rotating circle) 

• 1 Liukuelementti ME (move element) 

• 1 Rivi L (linear element line) 

• 1 Mylly W (rotating wheel) 
 

 

• *) kotimaan kilpailuissa jompikumpi elementti, kansainvälisissä kilpailuissa on oltava PB ja TC 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2238, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Elementit ja vaatimukset ISU:n Basic Novice vaatimuksia muunnellusti noudattaen 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Ohjelman kesto 3 min ±10 s  

• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 
 

Tulokkaat (Beginners) 
 

Tasapainoisessa vapaaohjelmassa on 4 elementtiä (ISU Communication 2238 Basic Novice mukaillen 

• 1 Läpimeno I (intersection) 
- ei tarvitse tehdä pi:tä 

• 1 Pivottava blokki/blokki PB/B (pivoting block/block) 
- havaittava pivotus riittää 

• 1 Liikkuva piiri/piiri TC/C (traveling circle/rotating circle) 
Jompikumpi seuraavista 

Rivi L (linear element line) 
Mylly W (rotating wheel) 

 

 

• Elementtikohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit ISU 990, 991 ja 992 sekä ISU Communication 2238, 
2317, 2318 ja 2322 ja/tai mikä/mitkä tahansa sen jälkeen ilmestyneet Communicationit 

• Elementit ja vaatimukset ISU:n Basic Novice vaatimuksia muunnellusti noudattaen 

• Kielletyt ja ei sallitut liikkeet ISU 992 kohtien 2 ja 3 mukaan 

• Ohjelman kesto on 2 min 30 s ± 10 s  
• Muodostelmaluistelun pistearviointi ja myös vähennykset mupi:n mukaan 

 
Tulokkaat-sarjan perusasioiden ja yksilötaitojen harjoittelemisen tueksi on elementtitapahtumat, joita 
suositellaan ennen kuin siirrytään varsinaiseen (ohjelmalliseen) kilpailemiseen. 
 

• Elementtikilpailusta/tapahtumasta on julkaistu arviointiohjeet ja ohjeet tapahtuman läpiviemiseksi 

• Syksyyn painottuvat elementtikilpailut ja -tapahtumat 
o kilpailukalenterissa ensimmäinen (1.) on elementtitapahtuma 

• Ohjelmakilpaileminen vasta keväällä 

• Kilpailutoimintaa alueellisesti (/lähiseudun seurojen kanssa) 

• Tulokkaat eivät kilpaile valtakunnallisessa kansallisten sarjojen kolmannessa 
kilpailussa/valtakunnallisesti 

 


