
Suomen Taitoluisteluliitto YL SM-juniorit ja -seniorit 2020-2021

JT SM-juniorit, -seniorit ja -noviisit 2020-2021

31.8./25.9.2020

SM-SEN 

Naiset

SM-SEN 

Miehet

SM-JUN 

Naiset

SM-JUN 

Miehet

JT SM-

SEN

JT SM-

JUN

JT SM-

NOV

ESJT x x x

ETK x

EVT x x

HATAL x

HTA x ! x

HL x x x

HTK x

HTL x

JOKA x

JTL x

KELS x x

KOOVEE x x x

KOTA x ! x

KULS x

KUTA x

LRTL x

LTL x

OLK x

PESAL  ! x !

PORITA x x   !

PTL x x

RAUTL x x

ROITA x

SALPA x x

SEITL x

TAPTL x x x

TL x x

TRT x

TTK x

noin 17 8 41 6 3 3 2

Lukumäärissä ovat kaikki sarjaan ilmoitetut luistelijat, myös epävarmat.

1. valintakilpailun kilpailujärjestys (PoriTa)

lauantai 3.10.2020 sunnuntai 4.10.2020

SM-juniorit tytöt lyhytohjelma SM-juniorit tytöt vapaaohjelma

SM-juniorit pojat lyhytohjelma Jäätanssi vapaatanssit

SM-seniorit miehet lyhytohjelma SM-juniorit pojat vapaaohjelma

SM-seniorit naiset lyhytohjelma SM-seniorit miehet vapaaohjelma

Jäätanssi kuvio- ja rytmitanssit SM-seniorit naiset vapaaohjelma

2. valintakilpailun kilpailujärjestys (EsJt)

lauantai 14.11.2020 sunnuntai 15.11.2020

Debytanttipojat vapaaohjelma SM-noviisipojat vapaaohjelma

SM-noviisipojat lyhytohjelma SM-juniorit pojat vapaaohjelma

SM-juniorit pojat lyhytohjelma SM-juniorit tytöt vapaaohjelma

SM-juniorit tytöt lyhytohjelma Jäätanssi vapaatanssit

SM-seniorit miehet lyhytohjelma SM-seniorit miehet vapaaohjelma

SM-seniorit naiset lyhytohjelma SM-seniorit naiset vapaaohjelma

Jäätanssi kuvio- ja rytmitanssit

Taitoluisteluliitto varaa oikeuden tarvittaessa muuttaa tietoja.
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SM-kilpailujen luistelijat, mikäli valintakilpailut joudutaan peruuttamaan

• Yksinluistelussa ja jäätanssissa kilpailun järjestäminen/peruuttaminen vahvistetaan 4 viikkoa

   ennen kilpailua perjantaina klo 20.00 mennessä

Jos valintakilpailu(t) joudutaan perumaan jatkopaikat määritellään seuraavasti

Yksinluistelu: SM-juniorit ja -seniorit

1) Vain yksi (1) valintakilpailu pystytään järjestämään

    SM-kilpailuun paikan lunastaa junioreista 20+3 (ei 10+10+3) ja senioreihin 12+3 (ei 6+6+3)

2) Kumpaakaan valintakilpailua ei pystytä järjestämään

     Kaikki, joilla on sarjaan vaadittava elementtitesti suoritettu, saavat osallistua SM-kilpailun

      lyhytohjelmakilpailuun.

     Vapaaohjelmaan pääsee lyhytohjelman 20 parasta junioria ja 12 senioria.

Jäätanssin osalta vahvistetaan valintamenettely myöhemmin tai tarvittaessa.

Taitoluisteluliitto varaa oikeuden tarvittaessa muuttaa tietoja.


