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1.  SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO (STLL) 
 
Suomen Taitoluisteluliitto (jäljempänä liitto) on Kansainvälisen Luisteluliiton (International 
Skating Union, jäljempänä ISU) jäsen, ja se noudattaa soveltuvin osin Kansainvälisen 
Luisteluliiton sääntöjä ja ohjeita kilpailutoiminnassaan.  
 
Liiton toimintasäännöt, kurinpitosäännöt, ansiomerkkisäännöt sekä eettinen säännöstö 
julkaistaan liiton verkkosivuilla. Kotimaisissa taitoluistelutapahtumissa noudatetaan liiton ja 
ISU:n sääntöjä. Sääntöjä tulkitsee kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä, jonka 
liittohallitus asettaa.  
 
Liitto on Suomen Olympiakomitea ry:n jäsen, ja sen kilpailutoiminnassa noudatetaan 
Olympiakomitean reilun pelin periaatteita. 
 
 2.  KILPAILUJEN LUOKITUS 
 

2.1.  Kansainväliset kilpailut (ISU 107) 
• ISU:n mestaruuskilpailut (ISU 107.1) 

- yksin- ja pariluistelun sekä jäätanssin MM-, EM- ja juniorien MM-kilpailut sekä 
neljän maanosan mestaruuskilpailut 

 - muodostelmaluistelun MM- ja juniorien MM-kilpailut 
• Olympialaiset ja Nuorten Olympialaiset (ISU 107.2, 107.3) 
• GP-kilpailut seniori- ja juniorisarjoissa (ISU 107.6) 
• Challenger Series (ISU 107.7) 

- myös muodostelmaluistelussa kaudesta 2019–2020 lähtien 
• ISU World Team Trophy (ISU 107.8) 
• Kansainväliset kilpailut (ISU 107.9, 107.10, 107.11) 
 - merkitään ISU:n kilpailukalenteriin 
 - mm. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM) 
• Aikuisten kilpailut (ISU 107.12) 
• Muut kansainväliset kilpailut (ISU 107.15) 
 - kansainväliset seurakilpailut (interclub competition) 

 

2.2.  Liiton viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvat kilpailut  
ja kilpailusarjat 

Yksin- ja pariluistelu SM-kilpailut Loppukilpailut Valinta-
kilpailut 

Lohko-
kilpailut 

SM-seniorit SM - 2 - 
SM-juniorit SM - 2 - 
SM-noviisit SM Hopeafinaali 1 2 
Seniorit - Loppukilpailu - 2 

Juniorit - Loppukilpailu ja 
hopeafinaali - 2 

Debytantit - Kulta- ja 
hopeafinaali 1 2 
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Jäätanssi SM-kilpailut Loppukilpailut Valinta-
kilpailut 

Lohko-
kilpailut 

SM-seniorit SM - 2 - 
SM-juniorit SM - 2 - 
SM-noviisit (Advanced Novice) SM - - 2 
Noviisit (Intermediate Novice) - Loppukilpailu - 2 
Debytantit (Basic Novice) - Loppukilpailu  2 
Muodostelmaluistelu     
SM-seniorit SM - 2 - 
SM-juniorit SM Hopeafinaali 2 - 
SM-noviisit SM Hopeafinaali - 2 

 

• Interclub-kilpailut, joissa on osanottajia vähintään kahdesta (2) maasta.  
- lupa kilpailun järjestämiseksi anotaan liitolta 
- liitto voi määritellä kilpailussa olevan kilpailusarjan tai kilpailusarjat 
- tulosluettelossa mainitaan luistelijan seura, maa voidaan lisätä 

 
 

2.3.  Muut liiton alaiset kilpailut ja kilpailusarjat 
Kaikkien kutsukilpailujen järjestämislupa on anottava liitolta, ja aluekilpailut on ilmoitettava 
liitolle annettuun määräaikaan mennessä. 
 
Näissä kilpailuissa järjestäjä vastaa kilpailuvaatimuksista, sarjoista ym. Mahdolliset 
poikkeamat liiton säännöistä on kuitenkin mainittava kilpailukutsussa. Tällaisia kilpailuja ovat 
esimerkiksi: 

 

• noviisien lohkokilpailut 
• kutsukilpailut 
• kansainväliset kutsukilpailut, joille liitto ei ole myöntänyt interclub-statusta 
• aluekilpailut 
• yksinluistelun aluesarjojen, silmujen, minien ja tinttien kilpailut 
• yksinluistelun taitajasarjan kilpailut 
• muodostelmaluistelun minori-, seniori-, juniori- ja masters-sarjan sekä noviisien ja 

tulokkaiden kilpailut  
• aikuisten kilpailut kaikissa lajeissa 
• seuraottelut 
• näytöskilpailut 
• elementtikilpailut/-tapahtumat 

 
Liiton alaiseen kilpailujärjestelmään eivät kuulu: 
 

Yksin- ja pariluistelu Jäätanssi Muodostelmaluistelu 
Noviisit *) Tulokkaat Seniorit 
A- ja B-silmut Aikuiset Juniorit 
Minit Masters Masters 
Tintit Soolojäätanssijat Aikuiset 
Aluejuniorit   Minorit 
Aluenoviisit   Noviisit 
Aluedebytantit   Tulokkaat 
Aluesilmut   
Taitajat   
Aikuiset   

*) kansalliset lohkokilpailut junioreiden lohkokilpailujen yhteydessä  
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3.  YLEISET KILPAILU-, TESTI- JA NÄYTÖSSÄÄNNÖT 
 

3.1.  Kilpailukausi 
Kausi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Saman kilpailukauden aikana luistelija ei saa kilpailla eikä 
esiintyä useamman kuin yhden seuran nimissä. (Ks. myös kohta 4.3.). 
 

3.2.  Luistelu- ja toimihenkilöpassi 
Jokaisella liiton jäsenseurassa luistelevalla on oltava voimassa oleva luistelupassi, joko 
kilpailu- tai harrastepassi. Jokaisella liiton jäsenseurassa toimivalla valmentajalla, ohjaajalla ja 
henkilöllä, jonka seura/liitto ilmoittaa kilpailijan mukana kilpailuun on oltava toimihenkilöpassi. 
Toimihenkilöpassi vaaditaan myös liiton kouluttajalta sekä liiton ja/tai ISU:n kilpailukalenterin 
kilpailuissa toimivalta arvioijalta.  
Luistelu- tai toimihenkilöpassin haltija 

• sitoutuu noudattamaan liiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä säännöstöä. 
• sitoutuu noudattamaan ISU:n sääntöjä Suomen kilpailutoiminnassa soveltuvilta osilta 

kuten osanottokelpoisuus, tuotemerkit kilpailuasussa ja antidopingsäännöstö. Ks. kohta 
4.2. 

• antaa liitolle luvalle kuvata ja antaa kuvata kilpailutapahtuman aikana ja käyttää 
syntyvää materiaalia tapahtuman aikana ja myöhemmin. Kuvatulla henkilöllä ei ole 
oikeutta saada korvausta materiaalin käytöstä. 

 
 

3.3.  Kilpailusääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen 
Liiton toimintasääntöjen (17 § kohta 8) mukaan liittohallitus päättää liiton kilpailusäännöistä 
jäsenseuroja kuultuaan. 
 

3.4.  Kansainvälinen kilpailu- ja arvioijatoiminta 
Liitolla on yksinoikeus nimetä ja ilmoittaa kilpailijat sekä tuomarit ISU:n mestaruuskilpailuihin 
ja muihin ISU:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin. Ulkomailla suoritettavia testejä, kilpailuja ja 
näytöksiä varten luistelijalla on oltava liiton lupa. Kansainväliseen toimintaan osallistuvalla 
edustusluistelijalla on oltava voimassa urheilijasopimus liiton kanssa (ks. kohta 14.5.). 
 
Interclub-kilpailujen yhteydet ja ilmoittautumiset seurat hoitavat pääsääntöisesti itse, mutta 
antavat niistä aina tiedon myös liitolle. 
 
Arvioijien on noudatettava ISU:n sääntöjä ja ohjeita suostuessaan toimimaan muissa kuin 
kotimaisissa kilpailuissa Suomessa. (ISU Communication 2265 tai sen myöhempi päivitys) 
 
Seura voi järjestää kotimaiseen kilpailukalenteriin merkityn interclub-kilpailun, kun liitto on sen 
sille myöntänyt ja järjestäjä noudattaa ISU:n säännön 107 kohtaa 15 sekä liiton sääntöjä 
interclub-kilpailujen järjestämisestä. Liitto voi lisäksi kilpailujaon jälkeen harkita myös muiden 
interclub-kilpailujen myöntämistä. Muut seuran tai alueen järjestämät kilpailut, jotka eivät ole 
liiton myöntämiä ja kilpailukalenteriin merkittyjä, mutta joihin osallistuu ulkomaalaisia edustajia, 
ovat kutsukilpailuja, eivät interclub-kilpailuja. (Ks. kohdat 2.2. ja 15.) 
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3.5.  Kilpaileminen eri sarjoissa yksin- ja pariluistelussa sekä  
jäätanssissa 

Kun luistelija on kilpaillut ensimmäisen kerran liiton virallisessa lohko- tai valintakilpailussa, 
hän saa vaihtaa taitovaatimuksiltaan ylempään tai alempaan sarjaan kerran kauden aikana.  
 
Liiton kilpailusarjoihin kuulumattomissa sarjoissa (tintit, minit, silmut, aluesarjat, taitajat ja 
aikuiset) luistelija voi kerran kauden aikana vaihtaa kilpailusarjaa taitovaatimuksiltaan 
alempaan sarjaan ja rajattomasti taitotasoltaan ylempiin sarjoihin. 
 
Kutsu-, alue-, seura- ja interclub-kilpailuissa luistelija saa kilpailla haluamassaan sarjassa 
sen vaikuttamatta hänen liiton virallisissa tai liiton alaisissa kilpailuissa valitsemaansa sarjaan. 
 
Seuraavalla kaudella luistelija saa kaikissa sarjoissa palata taitovaatimuksiltaan alempaan 
sarjaan, jos ikä sen sallii. 
 
Siirryttäessä sarjasta toiseen liiton virallisissa tai liiton alaisissa kilpailusarjoissa on luistelijan 
seuran aina ilmoitettava sarjavaihdoksesta kirjallisesti liittoon kolme (3) viikkoa ennen toista 
valintakilpailua. 
 
Luistelija, joka kauden alussa on valinnut kansallisen sarjan, voi siirtyä kauden aikana SM-
sarjaan kilpailemaan, jos hän on suorittanut kyseiseen sarjaan vaadittavan testin. 
 
SM/kansallisella tasolla lopettanut luistelija saa seuraavalla kaudella, ikärajat huomioiden, 
jatkaa luistelijauraansa alue- ja aikuistasolla, ei kuitenkaan taitajat-sarjassa. 
 
Jäätanssikilpailun ylituomarin tehtävä on ilmoittaa viikon kuluessa kirjallisesti seuralle parin 
tasoa koskevat huomautukset. Seuran velvollisuus on ilmoittaa asiasta parille. 
 
Luistelija saa samassa kilpailussa kilpailla yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa ja 
muodostelmaluistelussa ja edustaa niissä eri seuroja. Katso tarkemmat ohjeet eri lajeissa 
kilpailevien luistelupasseista liiton verkkosivuilta. 

3.6.  Kilpaileminen eri sarjoissa muodostelmaluistelussa 
Kauden aikana luistelija ei saa kilpailla liiton virallisissa ja liiton alaisissa kilpailusarjoissa 
kahdessa saman sarjan joukkueessa samassa kilpailussa. SM-kilpailu ja hopeafinaali 
katsotaan samaksi kilpailuksi. 
 
Kotimaan kilpailuissa niissä sarjoissa, joissa joukkueen koko on 12–20 luistelijaa, enintään 
neljä (4) luistelijaa saa täydentää toisen joukkueen kokoonpanoa, kunhan kyseinen joukkue 
kilpailee eri sarjassa samassa kilpailutapahtumassa. 
 
Kansainvälisissä kilpailuissa joukkue saa osallistua saman kilpailutapahtuman useampaan 
sarjaan, jos sen jäsenistä 50 % on eri ja joukkue kilpailee eri ohjelmalla (ISU 800.g). 

 

3.7.  Näytökset 
Kun luistelija esiintyy ulkomailla tai kotimaassa pidettävässä näytöksessä, mukaan lukien 
kaupalliset näytökset (muut kuin liiton jäsenseuran järjestämät näytökset), hänellä on oltava 
liiton lupa. Luistelija, joka saa näytösesiintymisestään korvauksen ilman liiton lupaa, saattaa 
menettää osanottokelpoisuuden (ISU 102.2). Niihin näytöksiin, jotka ovat kotimaisten seurojen 
järjestämiä, valitaan esiintyjät seurojen välisten sopimusten perusteella. Esiintymispyynnöt 
osoitetaan seuralle, ei luistelijalle. (Ks. myös kohta 15.14.)  
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3.8.  Antidoping ja kilpailumanipulaatio 
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen urheilun eettinen 
keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen antidopingtoimiston WADAn, 
Kansainvälisen Olympiakomitean ja ISU:n antidopingsäännöstöön sekä Suomen 
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 
 
Edellä mainitut organisaatiot voivat testauttaa luistelijat niin kilpailuissa kuin milloin tahansa 
harjoituskaudellakin. Testeistä kieltäytyminen johtaa rangaistukseen. Tarkemmat tiedot liiton 
antidopingohjelmasta, SUEK ry:n verkkosivuilta sekä ISU:n säännöstä 139 ja 
Communicationeista 2213, 2243 ja 2344 tai niiden myöhemmistä päivityksistä. 
 
SUEK ry:n antidopingasioiden valvontalautakunta käsittelee ja päättää, onko säännöstön 
soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä 
säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Mikäli valvontalautakunta katsoo 
dopingrikkomuksen tapahtuneen, se antaa perustellun kirjallisen lausunnon suosittelemastaan 
seuraamuksesta, joka kyseisestä rikkomuksesta olisi antidopingsäännöstön perusteella 
määrättävä. Urheilujärjestöjen hyväksymän antidopingsäännöstön mukaan lajiliiton 
velvollisuus on päättää dopingrikkomuksen seuraamuksesta ja tiedottaa viivytyksettä julkisesti 
dopingrikkomuksesta ja siitä määräämästään seuraamuksesta antidopingsäännöstön 
määräämällä tavalla. Dopingaineiden käyttöön tai käytön edistämiseen liittyvien rikkomusten 
rangaistuksista päättää 31.12.2020 asti liittohallitus. Kurinpitovaltaa käyttää 1.1.2021 alkaen 
voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 
 
Mikäli luistelija, valmentaja, tuomari, tekninen toimihenkilö, luistelijan tukihenkilöstön jäsen tai 
muu kilpailun kulkuun vaikuttava henkilö osallistuu lopputuloksen ennakolta sopimiseen tai 
vedonlyöntiin omasta kilpailustaan, rangaistuksesta päättää kurinpitolautakunta.  
 

4.  ERIKOISSÄÄNNÖT 
 

4.1.  Liiton oikeudet 
Liitto voi nimetä luistelijan/parin/joukkueen suoraan SM-kilpailuun, vaikka kilpailija ei olisikaan 
osallistunut valintakilpailuihin. Tällä päätöksellä ei voida kuitenkaan lisätä SM-kilpailuihin 
osallistuvien kilpailijoiden lukumäärää. Jos liitto nimeää kilpailijan SM-kilpailuun ennen 
ensimmäistä valintakilpailua, pääsee ensimmäisistä valintakilpailuista yksi vähemmän SM-
kilpailuun. Jos liitto toimii näin ennen toista valintakilpailua, pääsee toisista valintakilpailuista 
yksi vähemmän SM-kilpailuun. Liitto ei voi nimetä kilpailijaa SM-kilpailuun toisen 
valintakilpailun jälkeen, jos valintakilpailuista on jo valittu SM-kilpailuihin enimmäis-
osallistujamäärä. 
 
Liittohallitus voi kuitenkin erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa harkintansa mukaan poiketa 
SM-kilpailuiden enimmäisosanottajamäärästä ja nimetä enimmäismäärän ylittävän määrän 
kilpailijoita SM-kilpailuun. 
 
Liitto voi halutessaan kutsua ulkomaisia osanottajia kilpailuihinsa. 
 
 

4.2.  Kelpoisuus (ISU 102) 
 

Kilpailutoiminnan eettisyyden, yhdenmukaisuuden, rehellisyyden, hallittavuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi luistelijat ja arvioijat saavat kilpailla ja toimia vain ISU:n tai liiton 
hyväksymissä tapahtumissa. 
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Liiton kilpailuihin osallistuvien luistelijoiden ja arvioijien on oltava osanottokelpoisia. Liiton 
kilpailut ovat avoimia, ellei osanotto-oikeutta ole säännöissä rajoitettu. (Ulkomaan kansalaisen 
kilpailuoikeudesta ks. kohta 4.4 sekä ISU:n sääntö 109.) 
 

4.2.1.  Luistelijat 
 

Osanottokelpoisuuden menettäminen 
Luistelija voi menettää osanottokelpoisuutensa, jos hän 

• rikkoo liiton kilpailusääntöjä, kurinpitosääntöjä tai eettistä säännöstöä, 
• osallistuu ilman liiton lupaa kansainväliseen kilpailuun, näytökseen tai kiertueeseen,  
• osallistuu kilpailuun, joka ei ole liiton ja/tai ISU:n hyväksymä tai jonka tuomaristoissa on 

liiton tai ISU:n arvioijien luetteloon kuulumattomia henkilöitä tai muutoin rikkoo ISU:n 
sääntöä 102, 

• antaa positiivisen dopingnäytteen ja saa rangaistuksen antidopingsäännöstön 
rikkomisesta tai 

• rikkoo allekirjoittamaansa maajoukkue- tai edustusurheilijasopimusta. 
 
Luistelija voi osallistua kilpailuun, näytökseen tai esitykseen, johon osallistuu myös osanotto-
kelpoisuutensa menettäneitä henkilöitä, jos tapahtuma on liiton ja/tai ISU:n hyväksymä. 
 

4.2.2.  Tuomarit, tekniset kontrollerit ja spesialistit, dataoperaattorit ja 
videoeditoijat 

 

Kotimaan kilpailuissa ja tapahtumissa  
Tuomareina ja teknisinä kontrollereina eivät voi toimia henkilöt, jotka saavat korvausta (ISU 
102.4) 

• jääshown tai luistelunäytöskiertueen omistamisesta tai järjestämisestä, 
• työstä liitossa tai sen jäsenseurassa tai valmentajana toimimisesta yli 25 tuntia 

viikossa 
Ks. tuomarina ja valmentajana toimimisesta kohta 12.7. 

 
Yllä olevat rajoitukset eivät koske teknisiä spesialisteja eivätkä dataoperaattoreita ja 
videoeditoijia. 
 
Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n kelpoisuussääntöjä 102 ja 103. 
 
Kelpoisuuden menettäminen 
Tuomari, tekninen kontrolleri, spesialisti, dataoperaattori tai videoeditoija voi menettää 
kelpoisuutensa, jos hän toimii arvioijana kilpailussa, joka ei ole liiton ja/tai ISU:n hyväksymä tai 
muutoin rikkoo ISU:n sääntöä 102. 
 

4.2.3.  Kelpoisuuden menettäminen ja palauttaminen 
 

Kelpoisuussääntöjen rikkomisesta voi seurata kelpoisuuden menettäminen. 
 
Liittohallitus päättää luistelijan ja tuomarin, kontrollerin, spesialistin, dataoperaattorin ja video-
editoijan osanottokelpoisuuden menettämisestä ja sen palauttamisesta kotimaan kilpailu-
toiminnassa. 
 
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa vastaavat päätökset tekee ISU:n Council (ISU 102.7, 
103). 
 
Ks. myös kohdat 12.7. ja 12.15. 
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4.2.4.  Tuotemerkit ja mainokset (ISU 102.6a) 
 

Liitto ei kotimaisissa kilpailuissa pääsääntöisesti rajoita luistelijoiden ja toimihenkilöiden 
käyttämien tuotemerkkien ja mainosten määrää tai kokoa. Tupakan ja alkoholi- ja muiden 
päihdeaineiden mainostaminen on kuitenkin kielletty, eikä kilpailuasussa sallita tuotemerkkejä 
tai mainoksia. Ylituomari voi edellyttää kielletyn mainoksen ja/tai tuotemerkin peittämistä ennen 
kilpailuverryttelyä, suoritusta tai kiss and cry -alueelle siirtymistä. Mikäli kilpailijan kilpailu-
asussa on kiellettyjä tuotemerkkejä tai mainoksia, tai jos kilpailija mainostaa tupakka- ja 
alkoholituotteita tai muita päihdeaineita, kilpailun ylituomari raportoi kielletyistä mainoksista tai 
tuotemerkeistä liittoon. Liittohallitus päättää ylituomariraportin perusteella mahdollisesta 
sanktiosta. 
 
ISU:n alaisia kilpailuja koskevat määräykset (ISU 102.6a) 
 
Sallitut, kielletyt ja rajoitetut merkinnät asuissa ja henkilössä: 
 

 Kuvaus, koko ja lukumäärä Alue ja ajankohta 
Luistelijan kilpailu- ja 
näytösasu  Kaikki tuotemerkit ja mainokset 

kiellettyjä, myös palkintojenjaossa. 

Luistimet ja teräsuojat 

• Sallitaan kengän valmistajan 
nimi luistimen korossa, 
enintään 10 cm2. 

• Kummassakin terässä ja 
teräsuojassa sallitaan 1 terän 
valmistajan tunnus, enintään 
20 cm2 

Sallitaan myös suorituksen ja 
palkintojenjaon aikana. 

Lämmittelyasu 

• Sallitaan enintään 4 enintään 
60 cm2:n asiallista merkkiä. 

• Tupakan ja alkoholin 
mainostaminen on aina 
kiellettyä. 

• Lisäksi sallitaan 1 enintään 
30 cm2:n vaatevalmistajan 
merkki. 

 

• Lisäksi sallitaan luistelijan 
nimi, maan lyhenne tai oman 
liiton nimi enintään 15 cm:n 
korkuisin kirjaimin. 

Rajoitukset ovat voimassa:  
o kiss-and-cry -alueella 
o tv-haastattelualueella 
o suoritusta edeltävän 

kilpailuverryttelyn aikana  
o harjoituksissa. 
Muina aikoina, esim. katsomossa, 
tuotemerkkien ja mainosten näky-
vyyttä asussa/henkilössä ei 
rajoiteta, mutta niiden on oltava 
oman liiton hyväksymiä. 

Valmentajan, joukkueen 
toimihenkilön ja huoltajan 
asu 

Kuten luistelijan 
lämmittelyasussa. Kuten luistelijan lämmittelyasussa. 

Arvioijat  
(tuomari, kontrolleri, 
spesialisti, dataoperaattori 
ja videoeditoija) 

 

ISU 430 General f) puolueetto-
muuden ja tasapuolisuuden 
velvoitetta tulkitaan siten, että 
erottuvia merkkejä, mainoksia tai 
kansallisuustunnuksia ei käytetä 
kilpailutapahtuman aikana. 

 

Yksityiskohtaiset määräykset koosta ja lukumäärästä ovat ISU:n säännössä 102.6a. 
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4.3.  Seuran vaihtaminen (ISU 109.4) 
Luistelija voi edustaa kussakin lajissa vain yhtä seuraa kilpailukauden aikana. Liiton 
kilpailusarjoissa edustettava seura määräytyy luistelijan ensimmäisen valinta/lohkokilpailun 
mukaan ja SM-seniori- ja -juniorimitalistien SM-kilpailun mukaan, jos hän ei ole osallistunut 
valintakilpailuihin. Kilpailusarjoissa, joissa ei ole liiton alaisia kilpailuja, luistelija edustaa sitä 
seuraa, jonka nimissä hän on ensimmäisen kilpailun kilpaillut. 
 
Mahdollinen seuran vaihtaminen on tehtävä kolme (3) viikkoa ennen luistelijan ensimmäistä 
liiton kilpailusarjan valinta/lohkokilpailua. Seuran vaihtamisesta kilpailukauden alettua on aina 
ilmoitettava kirjallisesti liittoon. Jos luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden ja hän on jo kilpaillut 
toisen seuran nimissä, hän ei saa edustaa uutta seuraa ennen seuraavaa kilpailukautta.  
 
Ks. myös kohdat 13 ja 15.5. 

4.4.  Ulkomaan kansalaisen kilpailuoikeus (ISU 109) 
• Luistelija, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta joka on asunut Suomessa pysyvästi 

vähintään vuoden, voi kilpailla suomalaisen seuran edustajana, jos luistelijan 
kansalaisuusmaan liitto antaa luvan ja hän ei ole kilpaillut kansalaisuusmaan kilpailuissa 12 
kuukauteen tai jos hän on asunut Suomessa vähintään vuoden (ISU 109 ja ISU 
Communication 2030 tai sen myöhempi päivitys). 

 

• Yksinluistelussa voidakseen edustaa suomalaista seuraa valinta- ja SM/loppukilpailuissa 
luistelijan on pitänyt asua Suomessa vähintään yhden vuoden ajan kilpailukauden alkuun 
(1.7.) mennessä. Suomeen muuttaneen luistelijan on toimitettava liittoon digi- ja 
väestötietoviraston (DVV) oleskeluoikeuden todistus, josta käy ilmi, milloin hänet on 
rekisteröity asumaan Suomeen (Extract from the population information system in 
Finland). DVV:n todistuksen lisäksi SM-sarjan luistelijan kansalaisuusmaan liiton on 
toimitettava liitolle vapautuskirje, jonka liitto pyytää saatuaan DVV:n todistuksen. Muut 
määräykset ks. ISU 109 2b ja ISU Communication 2030 tai sen myöhempi päivitys.  

 

• Jäätanssissa ja pariluistelussa on toisen luistelijan oltava Suomen kansalainen. Toinen 
luistelija voi olla ulkomaan kansalainen, ja pari voi osallistua kilpailuihin, kun 
kansalaisuusmaan liitto antaa luvan. Jos ulkomaan kansalainen on edustanut toista 
maata kansainvälisissä kilpailuissa, pari voi osallistua kv. kilpailuun, kun yksi vuosi on 
kulunut viimeisimmästä kv. kilpailusta. (ISU 109 2c, ISU Communication 2030 tai sen 
myöhempi päivitys). 

 
• Luistelija, joka täyttää edellä mainitut ehdot, saa osallistua SM- ja loppukilpailuihin, jos 

hänet valitaan valintakilpailuista. Voittaessaan SM-kilpailut hän saa SM-arvon. 
 

• SM-sarjojen muodostelmaluistelujoukkueen luistelijoista korkeintaan 25 % (4/16 tai 3/12) 
voi olla ulkomaan kansalaisia. Joukkueen varaluistelijoita ei lasketa prosenttiosuuteen. 
Tähänkin tarvitaan kunkin luistelijan kansalaisuusmaan liiton lupa. Kilpailukauden aikana 
voi edustaa vain yhtä maata. Katso ISU 109.2d ja ISU Communication 2030 tai sen 
myöhempi päivitys. ISU:n säännön 109.2b rajoitukset eivät koske muodostelmaluistelua. 
Luistelijan palatessa tai tullessa ulkomailta Suomeen on hänen pyydettävä ulkomailla 
edustamansa maan liitolta vapautuskirje ja toimitettava se liittoon. 
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5.  KOTIMAISET IKÄRAJAT, SM- JA 

LOPPUKILPAILUPAIKAT SEKÄ  
YKSIN- JA PARILUISTELUN TESTIT 

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n ikärajasääntöjä 108.3 ja 108.4.  

5.1. Yksinluistelu, pariluistelu ja jäätanssi 
YKSINLUISTELU 
Sarja Vähimmäisikä 1.7. Enimmäisikä 1.7. 
SM-seniorit - 79 
Seniorit 15 - 
SM-juniorit - 18 
Juniorit 13 18 
SM-noviisit - 14 
Noviisit - 14 
Debytantit - 12 
Aluejuniorit - 18 
Aluenoviisit - 14 
Aluedebytantit - 12 
Aikuiset (Adult/Master) 18 79 
Sarja Vähimmäisikä 1.1. Enimmäisikä 1.1. 
Silmut (A, B, alue) (Springs) - 11 
Minit (Cubs) - 9 
Tintit (Chicks) - 8 
Taitajat Ei ikärajaa 

 
PARILUISTELU 

Sarja Vähimmäisikä 1.7. 
Nainen/Tyttö 

Enimmäisikä 1.7. 
Nainen/Tyttö 

Vähimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

Enimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

SM-seniorit 15 - 15 - 
SM-juniorit 13 18 13 20 
Juniorit 13 18 13 20 
SM-noviisit 
(Advanced 
Novice) 

10 14 10 16 

Noviisit 
(Intermediate 
Novice) 

- 14 - 14 

Debytantit 
(Basic Novice) - 12 - 12 
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JÄÄTANSSI 

Sarja Vähimmäisikä 1.7. 
Nainen/ Tyttö 

Enimmäisikä 1.7. 
Nainen/Tyttö 

Vähimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

Enimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

SM-seniorit 15 - 15 - 
SM-juniorit 13 18 13 20 
SM-noviisit 
(Advanced 
Novice) 

10 14 10 16 

Noviisit 
(Intermediate 
Novice) 

- 14 - 14 

Debytantit 
(Basic Novice) - 12 - 12 
Tulokkaat 
(Beginner) - 16 - 16 
Aikuiset 
(Adult/Masters) 18 79 18 79 

 

5.2.  Muodostelmaluistelu 
MUODOSTELMALUISTELU 

Sarja Vähimmäisikä 
1.7. 

Enimmäisikä 
1.7. 

Ikärajat 
täyttämättömien 

sallittu määrä 
kotimaassa 

Ikärajat 
täyttämättömien 

alaikäraja 1.7. 

SM-seniorit 15 - 2 - 
SM-juniorit 13 18 2 - 
SM-noviisit 10 14 2 - 
Minorit  
(Juvenile) - 12 2 - 
Tulokkaat - 11 5 - 
Seniorit  
(Mixed Age) 17 - 5 - 
Juniorit  
(Mixed Age) 12 18 5 - 
Noviisit  
(Basic Novice/ 
Mixed Age) 

- 14 5 - 

Masters  
(Masters) 25 79 5 18 
Aikuiset  
(Adult) 25 79 5 18 
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5.3.  Jäätanssin soolosarjat 
JÄÄTANSSIN SOOLOSARJAT 

Sarja Vähimmäisikä 1.7. 
Nainen/ Tyttö 

Enimmäisikä 1.7. 
Nainen/Tyttö 

Vähimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

Enimmäisikä 1.7. 
Mies/Poika 

Aikuiset 
alle 28 v. 18 27 18 27 

Aikuiset yli 
28 v. 28 79 28 79 

SM-noviisit 
(Advanced 
Novice) 

10 14 10 16 

Noviisit 
(Intermediate 
Novice) 

- 14 - 14 

Debytantit 
(Basic 
Novice) 

- 12 - 12 

Tulokkaat 
(Beginner) - 16 - 16 

 

5.4.  Tiivistelmä SM- ja loppukilpailupaikoista 
Yksinluistelun SM- ja loppukilpailupaikat kahden (2) valinta/lohkokilpailun perusteella: 
 

Sarja lohkojen 
määrä valintaperuste SM/loppu-

kilpailupaikat 
Hopea-
finaali 

SM-seniorit 1 6+6 + 3 SM-mitalistia 15 - 
SM-juniorit 1 10+10 + 3 SM-mitalistia 23 - 
SM-noviisit  *) 3–4 pisterankingin parhaat 24 24 
Seniorit 2 pisterankingin parhaat 12 - 
Juniorit 3 pisterankingin parhaat 24 18 
Debytantit  *) 4 pisterankingin parhaat 24 24 
Noviisit  **) 3 - - - 
 
*) SM-noviiseilla ja debytanteilla on 2 lohkokilpailua/lohko, ja heistä yhteensä 60 parasta 

jatkaa valintakilpailuun. Valintakilpailun parhaat lunastavat paikan SM/loppukilpailuun/ 
hopeafinaaliin. 

 
**) 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: 
 

Sarja lohkojen 
määrä valintaperuste SM/loppu-

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. 

 
• Liitolla on oikeus jakaa sarjat yllä olevasta poiketen nähtyään todelliset luistelijamäärät 

muuttamatta SM- ja loppukilpailupaikkojen määrää. 
• Liitto määrää vuosittain poikien lohkojaon. 
• SM- ja loppukilpailupaikka on henkilökohtainen / joukkuekohtainen. 
• SM- ja loppukilpailupaikkojen määrät ovat samat lohkojen määrästä riippumatta. 
 

5.5.  Yksin- ja pariluistelun testit 
Yksinluistelun testijärjestelmä koostuu perustesteistä (PT) ja elementtitesteistä (ET). 
Kilpailusarjaan pääsemiseksi on suoritettava perus- ja elementtitesti. Testijärjestelmät 
koskevat liiton kilpailujärjestelmän kilpailusarjoja ja A-silmuja. Yksin- ja pariluistelun 
elementtitestien kulloinkin voimassa olevat säännöt, ohjeet ja elementtitesteissä vaadittavat 
liikkeet ovat saatavilla liiton verkkosivuilla, kuten myös yksinluistelun perustestien liikkeet. 
 
Perustestit kaudesta 2021-2022 lähtien: 
 

Kilpailusarja Perustestitasot  
2021-2022 lähtien muutos aiempaan 

suositus: tintit, taitajat, aluesarjat, aikuiset Alkeistesti ei muutosta 
Minit ja vahva suositus: B-silmut Perustesti 1, PT1 uusittu sisältö 
A-silmut ja vahva suositus: noviisit Perustesti 2, PT2 uusittu sisältö 
debytantit Perustesti 3, PT3 uusittu sisältö 

SM-noviisit, juniorit ja seniorit Perustesti 4, PT4 entinen PT3,  
uusittu sisältö 

SM-juniorit ja -seniorit Perustesti 5, PT5 entinen PT4,  
uusittu sisältö 
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Kilpailusarjaan vaadittavat testit sarjoittain: 
 
Kilpailusarja kaudesta 2021-2022 lähtien 
A-silmut PT2 + ET2 
Debytantit PT3 + ET D3 
SM-noviisit PT4 + ET4 
Juniorit ja seniorit PT4 + ET3 
SM-juniorit PT5 + ET5 
SM-seniorit PT5 + ET6 

 
Muut kilpailusarjat, suositus suorittaa testit: 
 
Kilpailusarja kaudesta 2021-2022 lähtien 
Minit PT1 
B-silmut PT1 + ET1 
Noviisit PT2 + ET2 

 
Pariluistelussa SM-sarjoissa kilpaillakseen on suoritettava elementtitesti testitilaisuudessa. 
Testeissä testataan yksilöelementtejä tai -taitoja.  
 
Kaudesta 2021-2022 lähtien luistelijan siirtyessä kilpailemaan A-silmuihin tai liiton kalenterin 
kilpailusarjaan hänen 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.  
 
Suomeen muuttavan ja liiton kilpailuissa kilpailevan ulkomaalaisen luistelijan osalta tarvittavat 
testivaatimukset määritellään tapauskohtaisesti huomioiden henkilön ikä ja saavutettu kilpailu-
sarja sekä mahdolliset aiemmassa maassa suoritetut testit. 
 
Testiin ilmoittautuminen ja osallistumisen peruuntuminen sekä maksut ks. kohdat 4.3, 13 ja 
15.5.2. 
 
6  ARVIOINTIJÄRJESTELMÄT 
 
Käytössä olevat arviointijärjestelmät ovat 

• ISU-arviointijärjestelmä 
• yksinluistelu: laajennettu tähtiarviointi ja suorituksen arviointi 
• muodostelmaluistelun pistearviointi sekä elementtitapahtumien arviointiohjeet 
• jäätanssin pistearviointi 

 
Kaikissa kilpailusarjoissa, joissa ei ole käytössä tähtiarviointi tai muodostelmaluistelun/ 
jäätanssin pistearviointi, käytetään ISU-arviointijärjestelmää. (ISU 352, 353, 842 ja 843).  
 
Kutsukilpailujen ja liiton kilpailujärjestelmään kuulumattomien kilpailujen kilpailukutsussa on 
mainittava, mitä arviointijärjestelmää käytetään. 
 
ISU-arviointijärjestelmän tuloslaskennan periaatteet sekä kertoimet ja vähennykset ovat 
kohdassa 7. Eri järjestelmien yksityiskohtaiset arviointiohjeet julkaistaan erikseen. 
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7.  TULOSTEN MUODOSTUMINEN JA ARVIOIJAT  
(ISU 352, 353, 842 ja 843) 

Tässä kohdassa kuvataan ISU-arvioinnin tulosten muodostumisen periaatteet. Tarkemmat 
ohjeet tuloslaskentaohjelmistoista ja niiden käytöstä julkaistaan erikseen seuroille. 

7.1.  Arvioijat 
ISU-arviointijärjestelmän kilpailujen arvioijat (officials) ovat:  
 
Tuomarit 
Ylituomari (referee) 

3–9 Pistetuomaria (judges) 
 

Tekninen tuomaristo 
Kontrolleri (technical controller) 
2 Spesialistia (technical specialist) 
Tietojen syöttäjä (data operator) 
Videoeditoija (replay operator) 

 
Keskeisimmät tehtävät ovat kohdassa 12 (ISU 430, 920). 

7.2.  ISU-arviointijärjestelmän tuloslaskennan periaatteita  
(ISU 353, 843) 

1. Tekninen tuomaristo nimeää suoritetun elementin ja sen vaikeustason. 
 

2. Tuomarit antavat kustakin elementistä laatupisteen (grade of execution - GOE) kokonais-
lukuasteikolla -5 – +5 sekä kustakin esittämisen osa-alueesta (program components - PC) 
pisteet asteikolla 0,25 – 10,00 neljäsosapisteen tarkkuudella. 

 
3. Elementeille on määritelty vaikeusarvo (scale of value - SOV), joista on erilliset taulukot 

lajeittain. 
Yksin- ja pariluistelussa hyppy-yhdistelmän (jump combination) kaikkien hyppyjen vaikeus-
arvot lasketaan yhteen. Tuomareiden laatupiste liitetään hyppy-yhdistelmän arvokkaimpaan 
hyppyyn. Hyppysarjan (jump sequence) kahden hypyn vaikeusarvot lasketaan yhteen ja 
kerrotaan 0,8:lla. Tuomareiden laatupiste liitetään arvokkaampaan hyppyyn. Hyppysarjan 
kerrottu arvo pyöristetään kahteen desimaaliin. Yksinluistelun määritellyissä sarjoissa 
puolivälin jälkeen aloitetun hyppyelementin perusarvo (=base value vaikeuspistetaulukosta) 
kerrotaan 1,1:llä. Kerroin koskee lyhytohjelman viimeistä (1) ja vapaaohjelman kolmea (3) 
viimeistä hyppyelementtiä. 
Kun lyhytohjelman kestoksi on määritelty enintään 2 min 40 s ± 10 s, puoliväli (½-väli) on  
1 min 20 s (SM-seniorit, -juniorit, seniorit ja juniorit). 

 
4. Jos tuomareita on viisi tai enemmän, kustakin elementistä ja ohjelman esittämisen osa-

alueesta annettu ylin ja alin piste jätetään pois. Jos tuomareita on vähemmän, kaikkien 
tuomareiden antamat pisteet otetaan mukaan tulosta määriteltäessä. On myös mahdollista, 
että tietyt tuomarit antavat pisteet vain elementeistä ja tietyt tuomarit esittämisen osa-
alueista. 
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Mukaan laskettavista laatupisteistä lasketaan keskiarvo. Tuomareiden pisteiden keski-
arvoon lisätään elementin perusarvo. Näin menetellään kunkin elementin kohdalla. 
Ohjelman esittämisen osa-alueiden pisteistä lasketaan vastaavalla tavalla keskiarvo, ja se 
kerrotaan annetulla kertoimella. 
 

5. Seuraavaksi lasketaan elementtipisteiden summa (total element score) yhteen esittämisen 
osa-alueiden pisteiden summan (program component score) kanssa. Yhteenlaskun jälkeen 
vähennetään kokonaispistemäärästä ohjelmasta mahdollisesti tulleet vähennykset. 

 
6. Luistelija (pari, joukkue) on sitä parempi, mitä korkeampi hänen yhteispistemääränsä on. 

Jos kahdella tai useammalla kilpailijalla on sama yhteispistemäärä, paremmuus ratkaistaan 
elementtipisteiden ja esittämisen osa-aluepisteiden perusteella seuraavasti: 

 
• elementtipisteiden paremmuus ratkaisee 

- lyhytohjelmassa (yksinluistelu, pariluistelu, muodostelmaluistelu) 
- kuviotansseissa (jäätanssi) 

 
• esittämisen osa-alueiden pisteiden paremmuus ratkaisee 

- vapaaohjelmassa (yksinluistelu, pariluistelu, muodostelmaluistelu) 
- rytmi- ja vapaatanssissa (jäätanssi) 

 
Luistelijat/parit/joukkueet saavat saman sijan, jos molemmat pisteet ovat samat. 
 
Laskentaohjeet ja vähennykset lajeittain ks. ISU 352, 353, 842 ja 843. 

 
Katso arvioijien tehtävät kohdista 12.10, 12.11 ja 12.18. 
 

7.3.  Kertoimet 
Lyhytohjelman ja vapaaohjelman (kuviotanssien, rytmitanssin ja vapaatanssin) kunkin 
ohjelman esittämisen osa-alueiden pistekertoimet: 
 

Yksinluistelu lyhytohjelma vapaaohjelma 
SM-seniorit miehet 1,0 2,0 
SM-seniorit naiset 0,8 1,6 
SM-juniorit miehet 1,0 2,0 
SM-juniorit naiset 0,8 1,6 
SM-noviisit pojat 0,8 1,6 
SM-noviisit tytöt 0,7 1,4 
Seniorit naiset ja miehet 0,8 1,6 
Juniorit naiset ja miehet 0,8 1,6 
Debytantit tytöt ja pojat - 1,3 
Noviisit tytöt ja pojat - 1,3 
A-silmut ja B-silmut tytöt ja pojat - 1,0 
Aluejuniorit ja -noviisit tytöt ja pojat - 1,0 

Aikuiset (Masters, Gold, Silver, Bronze) - M: 1,6, G: 1,6  
S: 1,2, B: 1,2 
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Muodostelmaluistelu lyhytohjelma vapaaohjelma 
SM-seniorit 0,8 1,6 
SM-juniorit 0,8 1,6 
SM-noviisit - 1,6 
Minorit - 1,2 
Seniorit - 1,2 
Juniorit - 1,2 
Masters - 1,2 
Aikuiset - 1,2 

 

Jäätanssi 
kuviotanssi/ 

kerroin *) rytmitanssi vapaatanssi 
SM-seniorit - 0,8 1,2 
SM-juniorit - 0,8 1,2 
SM-noviisit (Advanced Novice) 0,7 / 1,0 - 1,0 
Debytantit (Basic Novice) 0,7 / 0,5 - 1,0 
Noviisit (Intermediate Novice) 0,7 / 0,75 - 1,0 
Tulokkaat (Beginners) 0,7 / 0,5 - 1,0 
Aikuiset (Adults) 0,7 / 0,5 0,8 1,0 

 

*) Ensin mainittu on kuviotanssin esittämisen osa-alueiden kerroin ja jälkimmäinen kyseisen 
kuviotanssin kerroin. Kun luistellaan kaksi (2) kuviotanssia, kummankin tanssin pisteet 
kerrotaan määritellyllä kertoimella (factor). 

7.4.  ISU-arviointijärjestelmä – vähennykset 
 

7.4.1.  Yksin- ja pariluistelu 
 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Ohjelman 
kesto Kaikki sarjat 

-1,0 per luisteluajan 
ylittävä/alittava 5 s 
 
Jos ohjelman kesto on 30 s tai 
enemmän alle vaaditun ajan, 
pisteitä ei anneta.  

ISU 502,  
353.1. n) Ylituomari 

Suorituksen 
keskeytyminen 
yli 10 sekunnin 
ajaksi 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

Keskeytys 
11-20 s: -1,0 
21-30 s: -2,0 
31-40 s: -3,0. 
 
Jos keskeytys yli 40 s, kilpai-
lijan katsotaan keskeyttäneen. 

ISU 515.4a) 
353.1. n) Ylituomari 

Suorituksen 
keskeytyminen 
yli 10 sekunnin 
ajaksi 

SM-noviisit, 
juniorit, 
seniorit, 
noviisit, 
debytantit, 
aikuiset 

Keskeytys 
11-20 s: -0,5 
21-30 s: -1,0 
31-40 s: -1,5. 
 
Jos keskeytys yli 40 s, kilpaili-
jan katsotaan keskeyttäneen. 

ISU Novice 
Com. 2328, ISU 
Adult Working 
Group 

Ylituomari 
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 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 
Suorituksen 
keskeytyminen, 
3 minuutin 
lisäajan käyttö 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-5,0 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU 515.4b) 
353.1.n) Ylituomari 

 

SM-noviisit, 
juniorit, 
seniorit, 
noviisit, 
debytantit, 
aikuiset 

-2,5 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ohjelma) 

ISU Novice 
Com. 2328, ISU 
Adult Working 
Group 

Ylituomari 

Aloitus 
myöhässä Kaikki sarjat 

Jos ei aloitusasennossa 30 
sekunnin kuluessa kuulu-
tuksesta, -1,0. 
Jos aloitus myöhästyy yli 1 
min, kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen. 
 
Huom. kotimaiset kilpailut: 
Musiikki laitetaan soimaan 
ylituomarin merkistä 30 
sekunnin kuluttua 
kuulutuksesta. 

ISU 350.2 
353.1.n) Ylituomari 

Sääntöjen 
vastainen asu, 
lisävaruste 
(prop) 

Kaikki sarjat -1,0 / ohjelma ISU 501.1 
353.1.n) 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

Asun osan 
putoaminen 
jäälle 

Kaikki sarjat -1,0 / ohjelma ISU 501.2 
353.1.n) Ylituomari 

Kielletty liike 
Kaikki sarjat, 
paitsi ei 
aikuiset 

-2,0 / liike ISU 610, 504.2 
353.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

Kaatuminen SM-seniorit 

Ensimmäinen ja 2.: 
-1,0/kaatuminen 
3. ja 4.: -2,0 /kaatuminen 
5. ja seuraavat: -3.0/ 
kaatuminen 

ISU 503 
353.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

 
SM-juniorit, 
juniorit, 
seniorit 

-1,0/kaatuminen ISU 503 
353.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5 /kaatuminen/1 luistelija 
Pariluistelu: -1,0 
/kaatuminen/molemmat 
luistelijat 

ISU Novice 
Com. 2328 

Tekninen 
tuomaristo 

Puuttuva tai 
virheellinen 
vaakaliuku 

Debytantit, 
silmut, 
aluesarjat, 
minit, taitajat 

-0,5 /puuttuva/virheellinen liuku  

Tekninen 
tuomaristo 
Tähtiarviointi: 
ylituomari 
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7.4.2.  Jäätanssi 
 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Ohjelman kesto SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-1,0 per luisteluajan 
ylittävä/alittava 5 s.  
 
Jos ohjelman kesto on 30 s tai 
enemmän alle vaaditun ajan, 
pisteitä ei anneta.  

ISU 502,  
353.1.n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

-0,5 per luisteluajan 
ylittävä/alittava 5 s. 
 
Jos ohjelman kesto on 30 s tai 
enemmän alle vaaditun ajan, 
pisteitä ei anneta. 

ISU Com. 2313 Ylituomari 

Suorituksen 
keskeytyminen 
yli 10 sekunnin 
ajaksi 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

Keskeytys 
11-20 s: -1,0 
21-30 s -2,0 
31-40 s -3,0. 
 
Jos keskeytys yli 40 s, 
kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen. 

ISU 515.4a) 
353.1.n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

Keskeytys 
11-20 s: -0,5 
21-30 s -1,0 
31-40 s -1,5 
 
Jos keskeytys yli 40 s, 
kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen. 

ISU Com. 2313 Ylituomari 

Suorituksen 
keskeytyminen, 
3 minuutin 
lisäajan käyttö 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-5,0 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU 515.4b) 
353.1.n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

-2,5 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU Com. 2313 Ylituomari 

Aloitus 
myöhässä 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

Jos ei aloitusasennossa 30 
sekunnin kuluessa 
kuulutuksesta, -1,0. 
Jos aloitus myöhästyy yli 1 
min, kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen. 
 
Huom. kotimaiset kilpailut: 
Musiikki laitetaan soimaan 
ylituomarin merkistä 30 
sekunnin kuluttua 
kuulutuksesta. 

ISU 350.2 
353.1.n) 
 

Ylituomari 
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 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Aloitus 
myöhässä 

SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

Jos ei aloitusasennossa 30 s 
kuluessa kuulutuksesta, -0,5. 
Jos aloitus myöhästyy yli 1 
min, kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen. 
 
Huom. kotimaiset kilpailut: 
Musiikki laitetaan soimaan 
ylituomarin merkistä 30 
sekunnin kuluttua 
kuulutuksesta. 

ISU Com. 2313 Ylituomari 

Sääntöjen 
vastainen asu, 
lisävaruste 
(prop) 

SM-seniorit, 
SM-juniorit, 
aikuiset 

-1,0 / ohjelma 

ISU 501.1 
353 1. n) 
Com. (2315) 
ISU Adult 
Working Group 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

-0,5 / ohjelma ISU Com. 2313 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

Asun osan 
putoaminen 
jäälle 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -1,0 / ohjelma ISU 501.2 

353.1.n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

-0,5 / ohjelma ISU Com. 2313 Ylituomari 

Kielletty liike SM-seniorit, 
SM-juniorit -2,0 / liike 

ISU 704.16 
709.3,  
710.3,  
504.2 
353.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit 

-1,0 / liike ISU Com. 2313 Tekninen 
tuomaristo 

Kaatuminen SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-1,0/kaatuminen/1 luistelija 
-2,0 /kaatuminen/ molemmat 
luistelijat 

ISU 503 
353.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5/kaatuminen/1 luistelija 
- 1,0 /kaatuminen/ molemmat 
luistelijat 

ISU Com. 2313 Tekninen 
tuomaristo 

Koreografia-
rajoitukset 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -1,0 / ohjelma 

ISU 709.1.d), g), 
h) ja j) 
ISU 710.1.f), h) 
ja j) 
353.1.n) 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5 / ohjelma ISU Com. 2313 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

Ylimääräiset 
elementit 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -1,0 / rike ISU Com. 2315 Tekninen 

tuomaristo 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

- 0,5 / rike 
 ISU Com. 2313 Tekninen 

tuomaristo 
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 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Musiikki-
vaatimukset 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -2,0 / ohjelma 

ISU 707.5 
709.1.c) (i), (ii) 
710.1.c) 
353.1.n) 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-1,0 / ohjelma ISU Com. 2313 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

Tempon 
määrittelyt 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -1.0/ohjelma 

ISU 707.5 
709.1.c) (iii) 
353.1.n) 

Ylituomari  

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5 / ohjelma ISU Com. 2313 Ylituomari  

Liian pitkä 
tanssinosto 

SM-seniorit, 
SM-juniorit -1,0 / tanssinosto ISU 704.16 

353.1.n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5 / tanssinosto ISU Com. 2313 Ylituomari 

Kuviotanssin 
kesto 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-1,0 / kukin ylimääräinen 5 s 
viimeisestä askeleesta päättä-
vään liikkeeseen/asentoon 

ISU 707.6 
353.1..n) Ylituomari 

 
SM-noviisit, 
noviisit, 
debytantit  

-0,5 / kukin ylimääräinen 5 s 
viimeisestä askeleesta päättä-
vään liikkeeseen/asentoon 

ISU Com. 2313 Ylituomari 

 

7.4.3.  Muodostelmaluistelu 
 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Ohjelman kesto 
SM-seniorit ja 
SM-juniorit; 
(lyhytohjelma) 

-1,0 per sallitun ajan 
ylittävä 5 s 

ISU 952,  
8431.n) Ylituomari 

 Kaikki sarjat 
(vapaaohjelma) 

-1,0 per sallitun ajan 
ylittävä/alittava 5 s 
 
Jos ohjelman kesto on 30 
s tai enemmän alle 
vaaditun ajan, pisteitä ei 
anneta. 

ISU 952,  
8431.n) Ylituomari 

Musiikin 
vaatimukset Kaikki -1,0 ISU 991.2a) Ylituomari 

Sääntöjen 
vastainen asu, 
lisävaruste 
(Costume/Prop) 

Kaikki -1,0 ISU 951,  
8431.n) 

Ylituomari + 
tuomarit, 
enemmistö-
päätös 

Asun osan 
irtoaminen jäälle Kaikki -1,0 ISU 951,  

8431.n) Ylituomari 
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 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Suorituksen 
keskeytyminen yli 
10 sekunnin 
ajaksi 

SM-seniorit, 
SM-juniorit 

Keskeytys 
10-20 s: -1,0 
20-30 s: -2,0 
30-40 s: -3,0. 
 
yli 40 s, yksi tai useampi 
luistelija: -4,0 
 
Jos keskeytys yli 40 s, joukku-
een katsotaan keskeyttäneen. 

ISU 953,  
8431.n) Ylituomari 

 Masters 

Keskeytys 
10-20 s: -1,0 
20-30 s: -2,0 
30-40 s: -3,0. 
 
yli 40 s, yksi tai useampi 
luistelija: -4,0 
 
Jos keskeytys yli 40 s, joukku-
een katsotaan keskeyttäneen. 

ISU 953,  
843.1.n) 
ISU Adult 
Working 
Group 

Ylituomari 

 

SM-noviisit, 
minorit,  
juniorit, 
seniorit, 
aikuiset 

Keskeytys 
10-20 s: -0,5 
20-30 s: -1,0 
30-40 s: -1,5. 
 
yli 40 s, yksi tai useampi 
luistelija: -2,0 
 
Jos keskeytys yli 40 s, joukku-
een katsotaan keskeyttäneen. 

ISU 953,  
843.1.n) 
ISU Adult 
Working 
Group 

Ylituomari 

Suorituksen 
keskeytyminen, 3 
minuutin lisäajan 
käyttö 

SM-seniorit, 
SM-juniorit, 

-5,0 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU 965,  
843.1.n) Ylituomari 

 

SM-noviisit, 
Minorit 
Juniorit 
Seniorit 
Aikuiset 

-2,5 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU Com. 
2238, STLL 
ISU Adult 
Working 
Group 

Ylituomari 

 Masters 
-5,0 (maksimivähennys 
keskeytymisistä/ 
ohjelma) 

ISU 965,  
843.1.n),  
ISU Adult 
Working 
Group 

Ylituomari 

Aloitus myöhässä 
SM-seniorit, 
SM-juniorit, 
SM-noviisit 

Jos ei aloitusasennossa 30 
sekunnin kuluessa 
kuulutuksesta, -1,0. 
Jos aloitus myöhästyy yli 1 min, 
joukkueen katsotaan 
keskeyttäneen. 
 
Huom. kotimaiset kilpailut: 
Musiikki laitetaan soimaan 
ylituomarin merkistä 30 
sekunnin kuluttua kuulutuksesta. 

ISU 838,  
843.1.n) Ylituomari 
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 Sarja Vähennys Sääntö Vastuu 

Aloitus myöhässä Kaikki muut 
sarjat Ei vähennystä STLL  

5 sekuntia 
ylittävä 
pysähtyminen 
ohjelman aikana 
(stopping in 
excess) 

Kaikki  
SM-seniorit ja 
-juniorit 
sallitaan 2, ja 
muissa 
sarjoissa 1 
pysähdys 

-1,5 ISU 992,  
843.1.n) Ylituomari 

Kaatuminen SM-seniorit, 
SM-juniorit 

-1,0/kaatuminen 
-2,0 mikäli kaksi tai useampi 
luistelija kaatuu samaan aikaan 
Enintään -3,0 per elementti 

ISU 953,  
843.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

 SM-noviisit, 
Minorit 

-0,5/kaatuminen 
-1,0 mikäli kaksi tai useampi 
luistelija kaatuu samaan aikaan 
Enintään. -1,5 per elementti 

ISU 953,  
843.1.n),  
ISU Com. 
2238 

Tekninen 
tuomaristo 

 Juniorit,  
Seniorit 

-0,5/kaatuminen 
-1,0 mikäli kaksi tai useampi 
luistelija kaatuu samaan aikaan 
Enintään. -1,5 per elementti 

ISU 953,  
843.1.n), 
STLL 

Tekninen 
tuomaristo 

 Masters 

-1,0/kaatuminen 
-2,0 mikäli kaksi tai useampi 
luistelija kaatuu samaan aikaan 
Enintään. -3,0 per elementti 

ISU 953,  
843.1.n),  
ISU Adult 
Working 
Group 

Tekninen 
tuomaristo 

Kielletty liike 
(illegal) Kaikki -2,0 

ISU 992,  
843.1.n),  
ISU Adult 
Working 
Group 

Tekninen 
tuomaristo 

Ei-sallittu liike 
(non-permitted) Kaikki  -1,5 

ISU 992,  
843.1.n),  
ISU Adult 
Working 
Group 

Tekninen 
tuomaristo 

Määrittelemätön, 
ylimääräinen tai 
toistettu elementti 

SM-seniorit ja 
SM-juniorit 
(lyhytohjelma) 

-1,5 
ISU 991,  
843.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

Väärä elementin 
muoto 

SM-seniorit ja 
SM-juniorit 
(lyhytohjelma) 

Ei arvoa (No value) ISU 991,  
843.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

Vaatimusten 
vastainen 
(feature/additional 
feature) 

SM-seniorit ja 
SM-juniorit 
(lyhytohjelma) 

-0,5 ISU 991,  
843 1. n) 

Tekninen 
tuomaristo 

Liike, jota ei 
yritetty (omitted) 

SM-seniorit ja 
SM-juniorit 
(lyhytohjelma) 

-0,5 ISU 991,  
843.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 

Jään kattamisen 
rajoitus  
(ice coverage 
restriction not met) 

Kaikki sarjat -1,5 ISU 991,  
843.1.n) 

Tekninen 
tuomaristo 
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7.5.  Yksittäisen kilpailun tuloksen laskeminen 
 

Eri pisteiden nimitykset ja niistä käytettävät lyhenteet 
Laatupiste (Grade of Execution) GOE 
Perusarvo (Base Value) BV 
Vaikeusarvo (Scale of Value) SOV 
Osakilpailupisteet yhteensä (Total Segment Score) TSS 
Elementtipisteiden summa (Total Element Score) TES 
Esittämisen osa-aluepisteiden summa (Program Component Score) PCS 

Perusluistelutaidot (Skating Skills) SS 
Siirtymiset (Transitions) TR 
Suoritus (Performance) PE 
Sommittelu (Composition) CO 
Tulkinta (Interpretation) IN 
Ajoitus (Timing) jäätanssissa TI 

 
Esimerkki yksinluistelun lyhytohjelmakilpailusta 
 
Laatupisteet elementeittäin (luistelija D:n osalta) 

  GOE tuomariston  
elementti BV keskiarvo pisteet 
2A 3,30 0,00 3,30 
2S+Combo 1,30 -0,20 1,10 
StSq1 1,80 0,00 1,80 
FCSp1 1,90 0,00 1,90 
2Lo 1,70 -0,09 1,61 
LSp1 1,50 0,07 1,57 
CCoSp1 2,00 -0,13 1,87 
 13,60  13,15 

 
Ohjelman esittämisen osa-alueiden pisteet tuomareittain 

- jos useammalla tuomarilla on sama alin/ylin piste, poisjäävä valitaan 
sattumanvaraisesti 

- tässä tuomareita on 9, joista 7 tuomarin pisteet lasketaan mukaan lopputulokseen 
 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 ka. 

SS 3,50 4,00 3,75 3,50 4,00 3,25 3,25 3,00 3,75 3,57 
TR 3,25 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,21 
PE 3,25 3,75 2,75 3,75 4,25 3,00 3,25 2,75 3,50 3,32 
CH 3,50 4,00 3,00 3,50 4,25 3,25 3,00 2,75 3,25 3,36 
IN 3,25 3,75 3,00 3,50 4,25 3,00 3,25 2,75 3,25 3,29 
Esittämisen osa-aluepisteet yhteensä * naisten lyhytohjelmakerroin 0,8 13,41 

 
 

luistelija TSS TES PCS  SS TR PE CH IN 
A 38,11 19,16 18,95  4,63 4,69 4,78 4,72 4,88 
B 36,36 18,48 17,88  4,42 4,46 4,42 4,50 4,54 
C 29,98 13,00 16,98  4.04 4,04 4,50 4,29 4,36 
D 26,56 13,15 13,41  3,57 3,21 3,32 3,36 3,29 
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8.  YKSINLUISTELUN ELEMENTIT,  
LOHKO- JA VALINTAKILPAILUJEN MENETTELY 

 

ISU ja liitto julkaisevat kilpailuvaatimukset, kertoimet ja ohjelmien kestot erikseen sarjoittain 
kullekin kaudelle. 
 
Luistelijat jaetaan tarvittaessa ja kilpailusarjasta riippuen useampaan lohkoon. 
 
Yksinluistelun elementit ovat: 
 

Hypyt: 
 
axel 
tulppi 
salchow 
ritti 
euler 
flippi 
lutz 

Jumps: 
 
Axel 
Toe Loop 
Salchow 
Loop 
Euler 
Flip 
Lutz 

 
 
A 
T 
S 
Lo 
Eu 
F 
Lz 

Hyppy-yhdistelmä Jump Combination Hyppyjen lyhentein 
Hyppysarja Jump Sequence Hyppyjen lyhentein 
Piruetit: 
 
Yhden asennon piruetit, ei 
jalanvaihtoa: 
- seisoma-, taivutus-, vaaka- ja 

istumapiruetti 
 
 
Lentävä piruetti, mikä tahansa 
asento (seisoma, taivutus, vaaka, 
istuma) 
 
 
Jalanvaihtopiruetti, myös 
lentävällä lähdöllä  
 
 
 
Yhdistelmäpiruetti 
(asennonvaihtopiruetti tai piruetti, 
jossa asennon- ja jalanvaihto, 
myös lentävällä lähdöllä) 

Spins: 
 
Spin in one position, no change 
of foot 
- upright (U), layback (L), camel 

(C) and sit (S) spin (Sp) 
 
Flying spin, any position  
(U, L, C, S) 
 
 
 
Spin in one position with change 
of foot (C), also with flying entry 
(F) 
 
 
Combination spin (with change 
of position or with change of 
position and foot (C), also with 
flying entry (F) 

 
 
USp 
LSp 
CSp 
SSp 
 
 
FUSp 
FLSp 
FCSp 
FSSp 
 
(F)CUSp 
(F)CLSp 
(F)CCSp 
(F)CSSp 
 
(F)CoSp 
(F)CCoSp 
 

Askelsarja Step Sequence StSq 
Koreografinen liikesarja Choreographic Sequence ChSq 

 
Tarkemmat elementtikuvaukset ovat ISU:n säännöissä 600, 611 ja 612 sekä voimassa 
olevissa ISU Communicationeissa. 
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8.1.  SM-SENIORIT 
 

Luistelijamäärät SM-valintakilpailuissa 
Vapaaluisteluosuuteen saavat osallistua kaikki lyhytohjelmakilpailuun osallistuneet kilpailijat. 
 
Valintamenettely 
SM-seniorisarjan SM-kilpailuun saa osallistua 15 kilpailijaa seuraavasti:  
Edellisen vuoden SM-mitalisteilla (3) on oikeus osallistua kilpailuihin suoraan ilman valinta-
kilpailuihin osallistumista. Muut 12 luistelijaa valitaan SM-valintakilpailuiden tulosten 
perusteella. Molemmista valintakilpailuista pääsee SM-kilpailuihin kuusi (6) sellaista luistelijaa, 
joita ei aikaisemmin ole valittu SM-kilpailuihin. 
 
Liittohallitus voi erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa harkintansa mukaan poiketa SM-
kilpailuiden enimmäisosanottajamäärästä ja nimetä enimmäismäärän ylittävän määrän 
kilpailijoita SM-kilpailuun. 
 

8.2.  SENIORIT 
 

Luistelijamäärät lohkokilpailuissa 
Vapaaluisteluosuuteen saavat osallistua kaikki lyhytohjelmakilpailuun osallistuneet kilpailijat.  
 
Valintamenettely 

Senioreiden loppukilpailuun saa osallistua enintään 12 kilpailijaa. Suomi jaetaan lohkoihin ja 
kullakin lohkolla järjestetään kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset yhdistetään pisteiden 
paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat saavat paikan loppukilpailuun. Mikäli 
kahdella luistelijalla on samat pisteet, loppukilpailuun pääsee jälkimmäisessä kilpailussa 
korkeammat pisteet saanut luistelija.  
 
Loppukilpailupaikat ovat henkilökohtaisia, eikä pois jääneen luistelijan paikkaa siten anneta 
toiselle luistelijalle. Poikkeukset: 
1) Loppukilpailupaikan lunastanut luistelija suorittaa lohkokilpailussa kuluvan kauden hyppy-

testin ja siirtyy SM-sarjaan. Luistelija, joka on suorittanut interclub- tai lohkokilpailussa tai 
testissä SM-sarjan testielementin(t) on ilmoitettava liittoon kirjallisesti (sähköpostilla) viikon 
kuluessa kilpailun jälkeen siirtyykö hän SM-sarjaan. Mikäli luistelija ilmoittaa siirtyvänsä 
SM-sarjaan, häntä ei huomioida valittaessa luistelijoita loppukilpailuun tai hopeafinaaliin. 

 
2) Mikäli luistelija tietää ennen toisen lohkokilpailun alkua, että hän ei pysty käyttämään 

loppukilpailupaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä liittoon kirjallisesti.  
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8.3.  SM-JUNIORIT 
 

Luistelijamäärät SM-valintakilpailuissa 
Vapaaluisteluosuuteen saa osallistua enintään 30 lyhytohjelmassa parhaiten sijoittunutta 
kilpailijaa. 
 
Valintamenettely 
SM-juniorisarjan SM-kilpailuun saa osallistua 23 kilpailijaa seuraavasti:  
Edellisen vuoden SM-mitalisteilla (3) on oikeus osallistua kilpailuihin suoraan ilman valinta-
kilpailuihin osallistumista. Muut 20 luistelijaa valitaan SM-valintakilpailuiden tulosten 
perusteella. Molemmista valintakilpailuista pääsee SM-kilpailuihin 10 sellaista luistelijaa, joita 
ei aikaisemmin ole valittu SM-kilpailuihin.  
 
Liittohallitus voi erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa harkintansa mukaan poiketa SM-
kilpailuiden enimmäisosanottajamäärästä ja nimetä enimmäismäärän ylittävän määrän 
kilpailijoita SM-kilpailuun. 
 

8.4.  JUNIORIT 
 

Luistelijamäärät lohkokilpailuissa 
Vapaaluisteluosuuteen saavat osallistua kaikki lyhytohjelmakilpailuun osallistuneet kilpailijat. 
Tarvittaessa osallistujat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 
Valintamenettely 
Junioreiden loppukilpailuun saa osallistua enintään 24 ja hopeafinaaliin 18 kilpailijaa. Suomi 
jaetaan lohkoihin, ja kullakin lohkolla järjestetään kaksi (2) lohkokilpailua. Lohkokilpailujen 
tulokset yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat saavat 
paikan loppukilpailuun. Mikäli kahdella luistelijalla on samat pisteet, loppukilpailuun pääsee 
jälkimmäisessä kilpailussa korkeammat pisteet saanut luistelija. 
 
Hopeafinaalipaikat määräytyvät saman periaatteen mukaan kuin loppukilpailupaikat. 
Hopeafinaalissa (HF) luistellaan vain vapaaohjelma. 
 
Loppukilpailu/HF-paikat ovat henkilökohtaisia, eikä pois jääneen luistelijan paikkaa siten 
anneta toiselle luistelijalle.  
 
Poikkeukset loppukilpailupaikkojen jakamisessa: 
1) Loppukilpailupaikan lunastanut luistelija suorittaa lohkokilpailussa kuluvan kauden hyppy-

testin ja siirtyy SM-sarjaan. Luistelija, joka on suorittanut nimetyssä interclub- tai lohkokil-
pailussa tai testissä SM-sarjan testielementin(t) on ilmoitettava liittoon kirjallisesti (sähkö-
postilla) viikon kuluessa kilpailun jälkeen, siirtyykö hän SM-sarjaan. Mikäli luistelija ilmoittaa 
siirtyvänsä SM-sarjaan, häntä ei huomioida valittaessa luistelijoita loppukilpailuun tai 
hopeafinaaliin.  

 
2) Mikäli luistelija tietää ennen toisen lohkokilpailun alkua, että hän ei pysty käyttämään 

loppukilpailupaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä liittoon kirjallisesti.  
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Hopeafinaalin varapaikat 
Junioreiden hopeafinaaliin valitaan kuusi (6) varaluistelijaa saman periaatteen mukaan kuin 
loppukilpailuun ja hopeafinaaliin eli pisteiden paremmuusjärjestyksessä. Varapaikalta pääsee 
eniten pisteitä saanut varaluistelija hopeafinaaliin, jos sinne päässyttä luistelijaa ei ilmoiteta 
hopeafinaaliin kilpailun järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä.  
Hopeafinaaliin ilmoittautumispäivä on sama kuin loppukilpailuun, myös varaluistelijoiden 
osalta. Kilpailun järjestäjä vahvistaa kahden (2) vuorokauden sisällä ilmoittautumisajan 
päättymisestä hopeafinaaliin varapaikalta päässeet luistelijat. Tämän ajankohdan jälkeen 
hopeafinaalin osallistujia ei enää täydennetä, vaikka poisjääntejä vielä tulisi. 
 

8.5.  SM-NOVIISIT 
 

Luistelijamäärät lohkokilpailuissa 
Vapaaluisteluosuuteen saavat osallistua kaikki lyhytohjelmakilpailuun osallistuneet kilpailijat. 
Tarvittaessa osallistujat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 
Valintamenettely 
SM-kilpailuun ja hopeafinaaliin saa osallistua enintään 24 kilpailijaa. Suomi jaetaan lohkoihin 
ja kullakin lohkolla järjestetään kaksi (2) lohkokilpailua. Lohkokilpailujen tulokset yhdistetään 
pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan SM-kilpailuun. 
Mikäli kahdella luistelijalla on samat pisteet, SM-kilpailuun pääsee jälkimmäisessä kilpailussa 
korkeammat pisteet saanut luistelija. 
 
Hopeafinaalin paikat määräytyvät saman periaatteen mukaan kuin SM-paikat. Hopeafinaalissa 
(HF) luistellaan vain vapaaohjelma. 
 
SM/HF-paikat ovat henkilökohtaisia, eikä pois jääneen luistelijan paikkaa siten anneta toiselle 
luistelijalle. Katso kuitenkin poikkeus kohdasta hopeafinaalin varapaikat. 
 
SM-noviisien hopeafinaalin varapaikat 
SM-noviisien hopeafinaaliin valitaan kuusi (6) varaluistelijaa saman periaatteen mukaan kuin 
SM-kilpailuun eli pisteiden paremmuusjärjestyksessä. Varapaikalta pääsee eniten pisteitä 
saanut varaluistelija hopeafinaaliin, jos sinne päässyttä luistelijaa ei ilmoiteta hopeafinaaliin 
kilpailun järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä.  
Varaluistelijoiden ilmoittautumisaika on sama kuin hopeafinaaliin osallistuvilla. Kilpailun 
järjestäjä vahvistaa kahden (2) vuorokauden sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä 
hopeafinaaliin varapaikalta päässeet luistelijat. Tämän ajankohdan jälkeen hopeafinaalin 
osallistujia ei enää täydennetä, vaikka poisjääntejä vielä tulisi. 
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8.6.  NOVIISIT 
 

Noviiseilla ei ole liiton alaista kilpailutoimintaa. Noviiseilla on kuitenkin kaksi (2) lohkokilpailua 
junioreiden ja senioreiden lohkokilpailujen yhteydessä, ja noviisit ovat samalla lohkolla kuin 
oman seuran juniorit. Tarvittaessa osallistujat voidaan jakaa ikäryhmiin. 
 

8.7.  DEBYTANTIT 
 

Debytantti voi kerran kauden aikana siirtyä joko noviiseihin tai SM-noviiseihin. Mikäli luistelija 
ilmoittaa vaihtavansa jompaankumpaan sarjaan, hänen saavuttamansa loppukilpailupaikka 
siirtyy saman lohkon seuraavaksi parhaimmalle luistelijalle. Iän salliessa luistelija saa siirtyä 
noviiseista/SM-noviiseista debytantteihin seuraavilla kausilla. (Ks. kohta 3.5.) 
 
Valintamenettely 
Debytanteilla on kaksi loppukilpailua: kulta- ja hopeafinaali. Molempiin loppukilpailuihin saa 
osallistua enintään 24 kilpailijaa. Suomi jaetaan lohkoihin, ja kullakin lohkolla järjestetään kaksi 
(2) lohkokilpailua. Tarvittaessa osallistujat voidaan jakaa ikäryhmiin. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kultafinaaliin. Mikäli kahdella luistelijalla on samat pisteet, kultafinaaliin pääsee jälkimmäisessä 
kilpailussa korkeammat pisteet saanut luistelija. 
 
Hopeafinaalipaikat määräytyvät saman periaatteen mukaan kuin kultafinaalipaikat. 
 
Loppukilpailupaikat ovat henkilökohtaisia, eikä pois jääneen luistelijan paikkaa siten anneta 
toiselle luistelijalle. 
 

8.8.  ALUEJUNIORIT, -NOVIISIT, -DEBYTANTIT JA -SILMUT 
 

Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla. Tarvittaessa luistelijat jaetaan pienempiin 
ikäryhmiin. 
 
Aluesilmut-sarja on tarkoitettu luistelijoille, jotka eivät vielä ole suorittaneet perus- ja elementti-
testejä 
 
Liitto suosittelee, että aluejunioreilla ja -noviiseilla käytetään laajennettua tähtiarviointia, 
mutta voidaan käyttää myös ISU-arviointijärjestelmää. 
Aluedebytanteilla käytetään aina laajennettua tähtiarviointia, ei ISU-arviointijärjestelmää. 
Aluesilmuilla käytetään aina tähtiarviointia, joko laajennettua tähtiarviointia tai suorituksen 
arviointia. 
 
Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 

8.9.  SILMUT 
 
Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla. Tarvittaessa luistelijat jaetaan pienempiin 
ikäryhmiin. 
 
Sarjojen nimet ovat A-silmut ja B-silmut. 
A-silmut on tarkoitettu taitotasoltaan pidemmälle päässeille ja B-silmut aloittelevammille 
luistelijoille. 
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Jos osallistujat jaetaan ikäryhmiin, jaosta on mainittava viimeistään kilpailuvahvistuksessa. 

 

 
A-silmuilla käytetään joko ISU-arviointia tai laajennettua tähtiarviointia. 
B-silmuilla suositellaan käytettävän laajennettua tähtiarviointia. 
 
Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 

8.10.  MINIT 
 
Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla. Tarvittaessa luistelijat jaetaan pienempiin 
ikäryhmiin. 
 
Minit-sarja on tarkoitettu pääasiassa yksöishyppyjä hyppääville luistelijoille. 
 
Liitto suosittelee käytettävän ensisijaisesti suorituksen arviointia. Myös laajennetun tähtiarvioinnin 
käyttö on mahdollista. 
 
Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 
Liitto suosittelee, että elementtikilpailut painottuvat syksyyn ja ohjelmalliset kilpailut 
kevääseen. 
 

8.11.  TINTIT 
 
Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla. Tarvittaessa luistelijat jaetaan pienempiin 
ikäryhmiin. 
Tintit kilpailevat alueen sisäisissä ja/tai kahden seuran välisissä kilpailuissa tai oman seuran 
tapahtumissa. 
 
Kullakin seuralla on oma musiikki ja ohjelma. Mikäli tapahtumassa on paljon luistelijoita, kaksi 
(2) luistelee yhtä aikaa aloittaen eri puolilta kenttää, jolloin tarvitaan kaksi (2) tuomaristoa.  Tytöt 
ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Mikäli poikia osallistuu useampia, he voivat kilpailla 
omana poikien sarjana. 
 
Tinteillä käytetään suorituksen arviointia. Kilpailut voivat olla myös elementtikilpailuja, mutta 
luonteeltaan kevyempää kisailua. 
 

8.12.  TAITAJAT 
 
Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla.  
Taitajat-sarjassa ei ole ikärajoja. Luistelijat jaetaan taitotason mukaisiin sarjoihin tai 
kalenterivuoden mukaisiin ikäluokkiin. 
 
Taitotasojen mukaan jaettuja sarjoja ovat: 

- Ei saa yrittää tai ei osaa axelia 
- Saa yrittää axelia ja/tai osaa sen 

-- jos luistelija osaa/yrittää kaksoishyppyjä, hänen tulisi kilpailla aluesarjoissa  
- SM/kansallisella tasolla luistellut ei saa kilpailla taitajat-sarjassa, ks. kohta 3.5  

 
Arviointijärjestelmänä käytetään joko suorituksen arviointia tai laajennettua tähtiarviointia. 
Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään.  
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8.13.  AIKUISET 
 

Kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla. Tarvittaessa luistelijat voidaan jakaa ikäluokkiin 
ja/tai taitotason mukaisiin sarjoihin.  
 
Kilpailutasot ja -vaatimukset ovat ISU:n aikuisille julkaisemien tasojen ja kriteerien mukaan. 
Suomessa kilpailtavat tasot ovat vapaaluistelu Masters, Gold, Silver ja Bronze. 
Kilpailuilmoittautumisessa on mainittava, minkä sarjan kilpailuun luistelija osallistuu.  
 
Arviointijärjestelmä(t) 

- luistelijat, joilla on kilpaluistelijatausta, kilpailevat omassa sarjassa, jossa käytetään 
joko laajennettua tähtiarviointia tai ISU-arviointijärjestelmää 

- muilla aikuisten sarjoissa kilpailevilla käytetään laajennettua tähtiarviointia, ei ISU-
arviointijärjestelmää 

- kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 
9.  PARILUISTELU 
 

ISU ja liitto julkaisevat kilpailuvaatimukset, kertoimet ja ohjelmien kestot erikseen sarjoittain 
kullekin kaudelle. 
 
Pariluistelun elementit ovat: 
 

Nostot, ryhmät 1–5: 
 

Ryhmä 1: kainalo-ote 
Ryhmä 2: vyötäröote 
Ryhmä 3: käsi-lantio/jalan 
yläosan ote 
Ryhmä 4: käsi-käsiote, 
työntönosto 
Ryhmä 5: käsi-käsiote, 
lassonosto 

Lifts, Groups 1–5: 
 

Group 1: Armpit Hold position 
Group 2: Waist Hold position 
Group 3: Hand to Hip or Upper 
part of the leg (above the knee) 
position 
Group 4: Hand to Hand position 
(Press Lift Type) 
Group 5: Hand to Hand position 
(Lasso Lift Type) 

 
 

1Li 
2Li 
3Li 
4Li 
5TLi (toe lasso lift) 
5SLi (step-in lasso lift) 
5BLi (backward lasso lift) 
5Ali (Axel lasso lift) 
5RLi (reverse lasso lift) 

Twist-nosto (kierrenosto) Twist lift Tw 
Heittohypyt Throw jumps Th+hypyn lyhenne 
Soolohypyt, -hyppy-
yhdistelmät ja -hyppysarjat 

Solo Jumps,Solo Jump 
Combinations, Solo Jump 
Sequences 

Kuten yksinluistelussa 

Kuolemanspiraalit ES, TS, 
TU, EU 

Death Spirals: forward inside 
(Fi), backward inside (Bi), 
backward outside (Bo), forward 
outside (Fo) 

FiDS 
BiDS 
BoDS 
FoDS 

Paripiruetti Pair Spin PSp 
Pariyhdistelmäpiruetti Pair Spin Combination PCoSp 
Soolopiruetit Solo Spins Kuten yksinluistelussa 
Askelsarja Step Sequence StSq 
Koreografinen liikesarja Choreographic Sequence ChSq 

 
Tarkemmat elementtien kuvaukset ovat ISU:n säännöissä 619, 620 ja 621 sekä voimassa 
olevissa ISU Communicationeissa. 
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10.  JÄÄTANSSI 
 
ISU määrittelee vuosittain seuraavan kauden vaaditut elementit. Muut määritelmät ovat ISU:n 
säännöissä 701-705, 707 sekä voimassa olevissa ISU Communicationeissa. 
 
ISU ja liitto julkaisevat kilpailuvaatimukset, kertoimet ja ohjelmien kestot erikseen sarjoittain 
kullekin kaudelle. 
 
Jäätanssin elementit ovat: 
 

Tanssinosto: 
lyhyt nosto, yhdistelmänosto 

Dance Lift: 
short lift, combination lift 
Stationary Lift 
Straight Line Lift 
Curve Lift 
Rotational Lift 

 
 
StaLi 
SlLi 
CuLi 
RoLi 

Tanssipiruetti 
Tanssiyhdistelmäpiruetti 

Dance Spin 
Dance Combination Spin 

Sp 
CoSp 

Twizzle-sarja  
(peräkkäinen/ 
samanaikainen) 

Set of Twizzles 
(sequential/synchronized) 

SqTwL/SqTwM 
(L=Lady, M=Man 
SyTwL/SyTwM 

Askelsarja 

Step Sequence 
Midline Step Sequence 
Diagonal Step Sequence 
Circular Step Sequence 
Serpentine Step Sequence 
Not Touching Step Sequences 

Nt Midline Step Sequence 
Nt Diagonal Step Sequence 
Nt Serpentine Step Sequence 
Nt Circular Step Sequence 
Nt Serpentine Step Sequence 

One Foot Step Sequence Lady 
One Foot Step Sequence Man 

 
MiSt  
DiSt  
CiSt 
SeSt 
 
NtMiSt 
NtDiSt 
NtSeSt 
NtCiSt 
NtSeSt 
OFStL 
OFStM 

Kuviotanssin osa Pattern Dance Kunkin kuviotanssin 
lyhenne 

Kuviotanssin tyyppinen 
askelsarja 

Pattern Dance Type Step 
Sequence Lady/Man PStL/PStM 

Koreografiset elementit: 
 
Koreografinen nosto 
Koreografinen pyörivä liike 
 
Koreografinen twizzle-liike 
 
Koreografinen liukuva liike 
 
Koreografinen askelsarja 

Choreographic Elements: 
 
Choreographic Lift 
Choreographic Spinning 
Movement 
Choreographic Twizzling 
Movement 
Choreographic Sliding Movement 
Choreographic Character Step 
Sequence 

 
 
ChLi 
ChSp 
 
ChTw 
 
ChSl 
ChSt 
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11.  MUODOSTELMALUISTELUN ELEMENTIT JA LOHKO- 
JA VALINTAKILPAILUJEN MENETTELY 

 
ISU ja liitto julkaisevat kilpailuvaatimukset, kertoimet ja ohjelmien kestot erikseen sarjoittain 
kullekin kaudelle. 
 
ISU määrittelee SM-seniori-, SM-juniori- ja SM-noviisi -sarjoille vuosittain, ennen seuraavan 
kauden alkua, alla listatuista elementeistä seuraavan kauden vaaditut elementit. Muut 
määritelmät ovat ISU:n säännössä 990 sekä voimassa olevissa ISU Communicationeissa. 
 
Joukkueet jaetaan tarvittaessa ja kilpailusarjasta riippuen useampaan lohkoon. 
 
Vapaaohjelmaan saa osallistua enintään 25 joukkuetta. Jos joukkueita on enemmän, niitä 
karsitaan lyhytohjelmakilpailun perusteella. 
 
Muodostelmaluistelun elementit ovat (ISU 990 3): 
 

Taiteellinen blokki Artistic Block AB 
Taiteellinen piiri Artistic Circle AC 
Taiteellinen rivi Artistic Line AL 
Taiteellinen mylly Artistic Wheel AW 
Luova elementti Creative Element Cr 
Ryhmänosto Group Lift Element GL 
Läpimeno Intersection Element I 
Yhdistelmäelementti Mixed Element Mi 
Liukuelementti Move Element  ME 
Otteeton askelsarja No Hold Element NHE 
Parielementti Pair Element Pa 
Blokki/ 
Pivottava blokki 

Linear Block/ 
Pivoting Block Element B/PB 

Rivi/ 
Pivottava rivi 

Linear Line/ 
Pivoting Line Element L/PL 

Piruetti Synchronized Spin Element SySp 
Piiri/ 
Liikkuva piiri 

Rotating Circle/ 
Traveling Circle Element C/TC 

Mylly/ 
Liikkuva mylly 

Rotating Wheel/ 
Traveling Wheel Element W/TW 

Twizzle-elementti Twizzle Element TE 
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11.1.  SM-SENIORIT 
 

SM-senioreilla käytetään kaikissa kilpailuissa ISU-arviointia.  
 
Valintamenettely 
SM-senioreiden SM-kilpailuun saa osallistua kymmenen (10) joukkuetta, jotka valitaan kauden 
kahden (2) valintakilpailun perusteella siten, että molemmista kilpailuista valitaan viisi (5) 
parhaiten sijoittunutta joukkuetta, joita ei aikaisemmin ole valittu. 
 

11.2.  SM-JUNIORIT 
 

SM-junioreilla käytetään kaikissa kilpailuissa ISU-arviointia.  
 
Valintamenettely 
SM-junioreiden SM-kilpailuun saa osallistua enintään 12 joukkuetta, jotka valitaan kauden 
kahden (2) valintakilpailun perusteella siten, että molemmista kilpailuista valitaan kuusi (6) 
parhaiten sijoittunutta joukkuetta, joita ei ole aikaisemmin valittu. Mikäli joukkueita on yli 18, 
SM-juniorit voidaan jakaa kahteen lohkoon. Mikäli SM-juniorit jaetaan kahteen lohkoon, 
kustakin valintakilpailusta pääsee SM-kilpailuihin molemmista lohkoista kolme (3) parasta 
joukkuetta, joita ei ole jo aiemmin valittu SM-kilpailuun.  
 
SM-juniorisarjan joukkueille järjestetään myös hopeafinaali, johon saa osallistua enintään 12 
joukkuetta, jotka eivät ole päässeet kummastakaan valintakilpailusta SM-kilpailuun. Mikäli 
joukkueet on jaettu lohkoihin, Hopeafinaaliin pääsee lohkojen molemmista valintakilpailuista 
sama määrä joukkueita kuin SM-kilpailuun.  
 
Hopeafinaali järjestetään kansallisten sarjojen kolmannen kilpailun yhteydessä. 
 
Liittohallitus vahvistaa tarvittaessa SM-junioreiden lohkot.  
 

11.3.  SM-NOVIISIT 
 
SM-noviiseilla käytetään kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa ISU-arviointia. Muissa kilpailuissa 
voidaan käyttää myös muodostelmaluistelun pistearviointia, mutta liitto suosittelee ISU-
arvioinnin käyttämistä. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää 
käytetään. 
 
Valintamenettely 
SM-noviiseilla on kaksi loppukilpailua: SM-kilpailu ja hopeafinaali. SM-kilpailuun ja hopea-
finaaliin saa osallistua enintään 12 joukkuetta. Suomi jaetaan lohkoihin siten, että yhdessä 
lohkossa joukkueiden maksimimäärä on 20. Lohkokilpailujen tulokset yhdistetään pisteiden 
paremmuusjärjestykseen ja pisterankingin parhaat 12 joukkuetta lunastavat paikan SM-
kilpailuun ja seuraavat 12 joukkuetta hopeafinaaliin. Mikäli kahdella joukkueella on samat 
pisteet, loppukilpailuun pääsee jälkimmäisessä valintakilpailussa korkeammat pisteet saanut 
joukkue. Hopeafinaali järjestetään kansallisten sarjojen kolmannen kilpailun yhteydessä. 
 
Liittohallitus vahvistaa SM-noviisien lohkot. 
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11.4.  MINORIT 
 
Minoreilla käytetään kaikissa liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa (lohko/valinta- ja kolmas 
kilpailu) ISU-arviointia. Muissa kilpailuissa voidaan käyttää myös muodostelmaluistelun 
pistearviointia. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään.  
 
Tuomareiden suosituksesta joukkue saa vaihtaa minoreista tulokas-, noviisi- tai SM-
noviisisarjaan kerran kauden aikana. 
 
Valintamenettely 
Suomi jaetaan lohkoihin ja kullakin lohkolla on kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kolmanteen kilpailuun. Kolmanteen kilpailuun saa osallistua enintään 24 joukkuetta. 
 
11.5.  AIKUISET 
 
Aikuisilla käytetään kaikissa liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa (lohko/valinta- ja kolmas 
kilpailu) muodostelmaluistelun pistearviointia. Muissa kilpailuissa voidaan käyttää myös ISU-
arviointia, mutta liitto suosittelee muodostelmaluistelun pistearvioinnin käyttämistä kaikissa 
kilpailuissa. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 
Valintamenettely 
Suomi jaetaan lohkoihin ja kullakin lohkolla on kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kolmanteen kilpailuun. Kolmanteen kilpailuun saa osallistua enintään 12 joukkuetta. 
 
11.6.  SENIORIT 
 
Senioreilla käytetään kaikissa liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa (lohko/valinta- ja kolmas 
kilpailu) ISU-arviointia. Muissa kilpailuissa voidaan käyttää myös muodostelmaluistelun 
pistearviointia. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään. 
 
Valintamenettely 
Suomi jaetaan lohkoihin ja kullakin lohkolla on kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen, ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kolmanteen kilpailuun. Kolmanteen kilpailuun saa osallistua enintään kymmenen (10) 
joukkuetta. 
 
11.7.  JUNIORIT 
 
Junioreilla käytetään kaikissa liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa (lohko/valinta- ja kolmas 
kilpailu) ISU-arviointia. Muissa kilpailuissa voidaan käyttää myös muodostelmaluistelun 
pistearviointia. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään.  
 
Valintamenettely 
Suomi jaetaan lohkoihin ja kullakin lohkolla on kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kolmanteen kilpailuun. Kolmanteen kilpailuun saa osallistua enintään 16 joukkuetta.  
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11.8.  MASTERS 
 
Masters-sarjassa käytetään kaikissa liiton kalenteriin merkityissä kilpailuissa (lohko/valinta- ja 
kolmas kilpailu) ISU-arviointia. Muissa kilpailuissa voidaan käyttää myös muodostelmaluistelun 
pistearviointia. Kilpailukutsussa on mainittava, kumpaa arviointijärjestelmää käytetään.  
 
Valintamenettely 
Suomi jaetaan lohkoihin ja kullakin lohkolla on kaksi (2) kilpailua. Lohkokilpailujen tulokset 
yhdistetään pisteiden paremmuusjärjestykseen ja pisterankingin parhaat lunastavat paikan 
kolmanteen kilpailuun. Kolmanteen kilpailuun saa osallistua enintään 12 joukkuetta. 
 
11.9.  NOVIISIT 
 
Noviiseilla käytetään kaikissa kilpailuissa muodostelmaluistelun pistearviointia. Kaikki 
noviisijoukkueet voivat osallistua kolmanteen kilpailuun tai vaihtoehtoiseen kauden 
päätöskilpailuun. Kauden aikana noviisit kilpailevat muissa tapahtumissa mahdollisuuksien 
mukaan. 
 
11.10.  TULOKKAAT 
 
Tulokkailla käytetään kaikissa kilpailuissa muodostelmaluistelun pistearviointia. Tulokkaiden 
ensimmäinen liiton kilpailukalenteriin merkitty kilpailu on elementtitapahtuma. Liitto suosittelee, 
että tulokkaiden ohjelmallinen kilpailu aloitetaan vasta kevätkaudella ja että tulokkaat 
kilpailevat ensisijaisesti alueellisesti. Tulokkaat eivät kilpaile kolmannessa kilpailussa. 
 
Tuomareiden suosituksesta joukkue saa vaihtaa kerran tulokkaista minoreihin tai noviiseihin 
kesken kauden. 
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12.  ARVIOIJIEN (TUOMAREIDEN JA TEKNISTEN  
TOIMIHENKILÖIDEN) SÄÄNNÖT 

 
Arvioijatoiminnassa noudatetaan ISU:n ja liiton sääntöjä sekä ISU:n voimassa olevaa eettistä 
säännöstöä (ISU Communication 2342 tai sen myöhempi päivitys). Arvioijina (tuomareina ja 
teknisinä toimihenkilöinä) saavat toimia vain liiton voimassa olevassa luettelossa mainitut 
henkilöt. Arvioijien (tuomareiden ja teknisten toimihenkilöiden) luettelo laaditaan vuosittain, ja 
se tulee voimaan kilpailukauden alkaessa. Tarvittaessa luetteloa voidaan kauden aikana 
päivittää. Liittohallitus vahvistaa luettelon. 
 
Saman kilpailukauden aikana henkilö ei saa toimia sekä tuomarina että kilpailijana (ISU 
121.3e) samassa lajissa liiton kilpailuissa.  
 
Tuomarit, tekniset kontrollerit ja spesialistit eivät pääsääntöisesti saa kilpailla liiton tai ISU:n 
kilpailuissa (ISU 121.3e). Poikkeuksena ovat seuratuomarit, jotka voivat vielä jatkaa omaa 
luistelu-uraansa. 
 
Kilpaileminen kotimaassa on lisäksi sallittua seuraavasti: 

• yksinluistelussa sarjoissa aikuiset, masters ja aluesarjat, 
• muodostelmaluistelussa sarjoissa aikuiset, masters, seniorit ja juniorit, 
• jäätanssissa sarjoissa, aikuiset, masters ja soolojäätanssi. 

 
Tuomari saa ohjata tai valmentaa liiton kilpailukalenteriin kuulumattomissa sarjoissa 
harjoittelevia/luistelevia henkilöitä kunnes saavuttaa SM-tuomaritason. Tuomari ei kuitenkaan 
saa arvioida kilpailuissa luistelijoita, jotka ovat hänen ohjattaviaan/valmennettaviaan.  
 
Henkilö voi toimia sekä tuomarina että teknisenä spesialistina, kun hän on enintään 2. luokan 
arvioija. Saavuttaessaan tuomarina 1. luokan on kouluttauduttava kontrolleriksi (henkilö voi siis 
olla seuratuomari, 3. luokan tai 2. luokan kansallinen tuomari yksin- ja muodostelmaluistelussa 
ja spesialisti samalla kaudella). 
 
Arvioijina toimivien läheisessä perhesuhteessa olevien henkilöiden on anottava 
liittohallitukselta lupa toimia samassa kilpailussa eri rooleissa. Arvioijat-työryhmä esittää asian 
liittohallitukselle saatuaan henkilöiltä anomuksen. Mikäli liitto tai arvioijat-työryhmä nimeää 
läheisessä perhesuhteessa olevat henkilöt samaan kilpailuun, arvioijat-työryhmä vastaa siitä, 
että henkilöt saavat toimia samassa kilpailussa arvioijina. 
 

12.1.  SM-sarjojen kilpailut ja loppukilpailut 
 
Liitto päättää tuomaristojen kokoonpanosta liiton valinta-, lohko-, loppu- ja SM-kilpailuissa. 
Kansallisissa kilpailuissa ylituomarin ei tulisi toimia arvostelevana tuomarina samassa 
sarjassa. 
 
Yksin-, pari- ja muodostelmaluistelussa SM-sarjan valinta- ja lohkokilpailuissa tuomaristossa 
on oltava vähintään viisi (5) ja SM-kilpailuissa vähintään kuusi (6) tuomaria. 
 
Jäätanssissa on oltava vähintään kolme (3) tuomaria. 
 
Kilpailulla on oltava myös ylituomari, tekninen kontrolleri ja kaksi (2) teknistä spesialistia. 
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12.2.  Yksinluistelukilpailut 
Debytanttien ja kansallisten sarjojen kilpailut (seniorit, juniorit ja noviisit) 
 
Liitto päättää tuomaristojen kokoonpanosta liiton valinta-, lohko- ja loppukilpailuissa. 
 
Tuomaristossa on oltava vähintään neljä (4) tuomaria. Kilpailulla on oltava myös ylituomari, 
tekninen kontrolleri ja spesialisti tai kaksi (2) teknistä spesialistia tai kaksi (2) teknistä 
kontrolleria. Ks. kohta 7. 
 

12.3.  Muodostelmaluistelukilpailut 
Liitto päättää tuomaristojen kokoonpanosta liiton valinta-, lohko- ja loppukilpailuissa. 
 
ISU-arviointijärjestelmää käytettäessä senioreiden, junioreiden, minoreiden ja masters-sarjan 
kilpailuissa on oltava vähintään kolme (3) tuomaria. Kilpailulla on oltava myös ylituomari, 
tekninen kontrolleri ja spesialisti tai vähintään kaksi (2) teknistä spesialistia tai vähintään kaksi 
(2) teknistä kontrolleria. Lisäksi tarvitaan ylituomarin avustaja jään laidalla. Ks. kohta 7. 
 

12.4.  YL tähtiarviointi, ML ja JT pistearviointikilpailut 
Käytettäessä yksinluistelun tähtiarviointia, muodostelmaluistelun pistearviointia (mupi) ja 
jäätanssin pistearviointia (jäpi) on tuomaristossa oltava 2–3 tuomaria. Teknisiä toimihenkilöitä 
ei näissä kilpailuissa tarvita. 
 

12.5.  Muut kilpailut 
 

Interclub- ja isojen kutsukilpailujen tuomaristot  
Tuomaristoja laadittaessa tulee huomioida, että arvioijille tulee sopivasti taukoja tai etteivät 
kilpailupäivät veny kohtuuttomiksi (esim. yli 10 tuntia). Sunnuntaina kilpailujen on päätyttävä 
kohtuulliseen aikaan, jotta arvioijat pääsevät kotimatkalle ajoissa ja lisäyöpymiset vältetään. 
Ks. kohta 15.14. 
 

Alue- ja kutsukilpailujen tuomaristot  
Tuomaristojen jäsenten luokkavaatimuksia on noudatettava tuomaristoja laadittaessa. ISU-
arviointia käytettäessä yksinluistelun ja muodostelmaluistelun teknisistä toisen on oltava 
vähintään 1. luokan ja toisen vähintään 2. luokan tekninen – molemmat eivät saa olla 2. 
luokasta. Lisäksi suositellaan, että kaikki pistetuomarit eivät ole 3. luokasta. Yksinluistelun 
tähtiarvioinnin, muodostelmaluistelun pistearvioinnin ja jäätanssin pistearviointikilpailuissa 
vähintään yhden tuomareista on oltava vähintään 3. luokan tuomari. Hän toimii kilpailussa 
ylituomarina. Muut tuomarit voivat olla seuratuomareita. Mikäli kilpailun järjestäminen ei ole 
mahdollista puuttuvan ylituomarin takia, voi seuratuomari toimia ylituomarina edellyttäen, 
että hän on osallistunut liiton tuomaritapaamisessa järjestettyyn ylituomariosio-
koulutukseen. 

  



SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO – SÄÄNTÖKIRJA NRO 24 (1.7.2020 – 30.6.2021) 
 
          
 

42 

 

12.6.  Kansalliset tuomariluokat 
YKSIN- JA PARILUISTELU 
Tuomariluokka Kilpailut, joissa voi arvioida 
SM-ylituomari Ylituomarina SM-kilpailuissa 
Kansallinen ylituomari Ylituomarina kaikissa kansallisissa kilpailuissa 

SM-tuomari 
Tuomarina SM-kilpailuissa ja poikkeustilanteessa 
liiton nimeämänä ylituomarina kansallisen sarjan 
valinta- ja lohkokilpailuissa 

1. luokan kansallinen tuomari Kansallisen sarjan kilpailut, SM-sarjan valinta- ja 
lohkokilpailut 

2. luokan kansallinen tuomari Kansallisen sarjan kilpailut ja SM-sarjan kilpailut, kun 
enemmistö ylemmän tason tuomareita 

3. luokan kansallinen tuomari 
Debytanttien lohkokilpailut (1/tuomaristo), kansallisen 
sarjan lohko- tai valintakilpailut (1/tuomaristo) ja 
aluekilpailut 

Seuratuomari Tähtiarvioinnin kilpailut 
Testien tuomarit Katso erillinen ohje yksinluistelun testeistä 

 

JÄÄTANSSI 
Tuomariluokka Kilpailut, joissa voi arvioida 
SM-ylituomari Ylituomarina SM-kilpailuissa 
SM-tuomari Tuomarina SM-kilpailuissa 

1. luokan kansallinen tuomari Kansallisen sarjan kilpailut, SM-sarjan valinta- ja 
lohkokilpailut 

 
 

MUODOSTELMALUISTELU 
Tuomariluokka Kilpailut, joissa voi arvioida 
SM-ylituomari Ylituomarina SM-kilpailuissa 
Kansallinen ylituomari Ylituomarina kaikissa kansallisissa kilpailuissa 

SM-tuomari 
Tuomarina SM-kilpailuissa ja liiton nimeämänä 
ylituomarina kansallisten sarjojen valinta- ja 
lohkokilpailuissa 

1. luokan kansallinen tuomari 
Kansallisten sarjojen kilpailut, SM-sarjojen valinta- ja 
lohkokilpailut ja liiton nimeämänä ylituomarina 
kansallisen sarjan valinta- ja lohkokilpailussa 

2. luokan kansallinen tuomari Kansallisten sarjojen kilpailut ja SM-sarjojen kilpailut, 
kun enemmistö ylemmän tason tuomareita 

3. luokan kansallinen tuomari Kansallisen sarjana lohko- tai valintakilpailut 
(1/tuomaristo) ja aluekilpailut 

Seuratuomari Mupi-arvioinnin kilpailut 
 
Ylemmässä tuomariluokassa oleva saa toimia myös kaikkien alempien tuomariluokkien 
kohdalla mainituissa sarjoissa tuomarina tai ylituomarina. 
 
Mikäli tuomaristoa ei muuten saada kokoon, tuomaristossa voi olla enintään yksi 
tuomariharjoittelija. Kilpailun ylituomarin on tässä tapauksessa laadittava raportti liittoon. 
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12.7.  Tuomariksi hyväksyminen  
 
Liiton tuomariluetteloon nimettävältä henkilöltä edellytetään, että hän  

• täyttää kelpoisuussääntöjen vaatimukset (ISU 102), 
• on täyttänyt 16 vuotta (SM-tuomarit 18 vuotta), 
• on lopettanut kilpailu-uransa (ks. poikkeukset kohta 12), 
• on suorittanut hyväksytysti liiton seuratuomarikoulutuksen määriteltyjen 

läpäisykriteerien mukaisesti, sekä 
• on suorittanut hyväksytysti kaksi (2) harjoituskilpailua ja lajituomariksi nousemiseksi 

myös katsomoharjoittelun kahden kauden aikana koulutuksen suorittamisen jälkeen. 
 

Seuratuomariharjoittelijalta edellytetään, että hän on täyttänyt 15 vuotta. Seuratuomari-
harjoittelija voidaan kuitenkin hyväksyä tuomariluetteloon vasta hänen täytettyään 16 vuotta.  

 
Harjoittelun edellytykset 
• Yksinluistelun tähtiarviointikilpailuissa ylituomarin, jolle harjoittelu tehdään, on oltava 

vähintään kansallinen 2. luokan tuomari ja muodostelmaluistelun pistearviointi-
kilpailuissa 2. luokan tuomari. 

• Lajituomarikoulutuksen harjoittelun vastaanottavan ylituomarin on oltava joko kansal-
linen tai SM-ylituomari. 

• Tuomarikoulutuksen osallistuja, joka ei ole läpäissyt kirjallista koetta ja/tai elementti-
tunnistusta ensimmäisellä kerralla, on tehtävä vähintään kolme (3) harjoittelua. 

• Yksinluistelussa lajituomariharjoittelut on tehtävä liiton alaisessa kilpailussa, muodos-
telmaluistelussa liiton kilpailukalenteriin merkityssä kilpailussa. 
- Katso erikseen alta katsomoharjoittelun periaatteet. 
- Harjoittelua ei voi suorittaa SM-senioreiden, -junioreiden tai -noviisien SM-

kilpailuissa eikä interclub-kilpailussa. 
• Harjoittelija laatii viikon kuluessa ylituomarille kirjallisen (numeerinen ja sanallinen) 

itsearvioinnin harjoittelustaan. 
• Ylituomari laatii harjoittelijasta aina harjoittelijaraportin liittoon kuukauden kuluessa 

kilpailusta. 
• Harjoittelut on tehtävä kahdessa eri kilpailutapahtumassa, toinen syksyllä ja toinen 

keväällä tai toinen keväällä ja toinen syksyllä. 
 

• Yksinluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava vähintään 18 luistelijaa. 
• Seuratuomariharjoittelijan on harjoiteltava ensisijaisesti laajennetulla tähti-

arvioinnilla B-silmu- ja Minit -sarjojen kilpailuissa. 
• Lisäksi harjoittelijan tulisi harjoitella omatoimisesti suorituksen arviointia ja 

muita kilpailusarjoja. 
• Muodostelmaluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava vähintään 

kahdeksan (8) joukkuetta. 
• Lajituomariharjoittelussa on tehtävä vähintään kaksi (2) harjoituskilpailua, joista ainakin 

toisessa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma (2 päivän kilpailutapahtuma). 
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Katsomoharjoittelun periaatteet 
• Katsomoharjoittelussa arvioidaan kilpailusuorituksia ja suorituksista käydään keskustelu 

harjoittelun vastaanottavan henkilön kanssa. Katsomoharjoittelun tarkka sisältö ja 
toimintaperiaatteet määritellään koulutuksittain. 

• Katsomoharjoittelun voi tehdä liiton kalenterissa olevassa kilpailussa ja interclub-
kilpailussa, mutta ei SM-kilpailuissa. 

• Katsomoharjoittelun voi vastaanottaa vähintään SM-luokan tuomari, joka ei ole 
ylituomarina/tuomarina kyseisessä kilpailusarjassa, mutta on paikalla tai hänen paikalle 
tulostaan ei synny merkittäviä kuluja. 

• Yksinluistelussa kilpailussa on oltava vähintään kaksi (2) ryhmää ja muodostelma-
luistelussa vähintään kahdeksan (8) joukkuetta.  

• Harjoittelun vastaanottava henkilö laatii katsomoharjoittelusta raportin liittoon 
kuukauden kuluessa. 

 
Yhdellä ylituomarilla saa olla enintään kaksi (2) harjoittelijaa. Liitto suosittelee, että isoissa 
kilpailutapahtumissa, joissa on harjoittelijoita, ylituomarilla tulisi olla lyhyempi kilpailu-
rupeama harjoittelijoiden ohjaamiseen tarvittavan ajan varmistamiseksi. 

 
Yksin- ja pariluistelun ja muodostelmaluistelun 3. luokan tuomariksi pääsemiseksi 
edellytetään, että henkilö on 

• toiminut hyväksytysti seuratuomarina; 
• suorittanut hyväksytysti liiton lajituomarikoulutuksen; ja 
• suorittanut hyväksytysti kahden kauden aikana koulutuksen suorittamisen jälkeen 

katsomoharjoittelun sekä kaksi (2) harjoittelua eri kilpailutapahtumissa, joista ainakin 
toisessa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma. 

 
Arvioijat-työryhmä voi harjoitteluraportteihin perehdyttyään pyytää suorittamaan 
lisäharjoitteluja. 
 

12.8.  Tuomariluokan määräytyminen 
Tuomariluokasta toiseen siirtymisen periaatteita ovat: 

• vähintään 1–3 vuoden aktiivinen toiminta kussakin tuomariluokassa 
• tuomarin arvioimien kilpailujen lukumäärä ja vaativuustaso 
• arvioinnin hyväksyttävyys, vahvan lajituntemuksen osoittaminen ja hyvä kyky soveltaa 

sääntöjä käytännössä  
• SM-luokkaan päästäkseen tuomarin on suoritettava hyväksytysti SM-luokan koe. 

 

12.9.  Yleisiä tuomarisääntöjä ja velvollisuuksia 
Liitto edellyttää kaikilta tuomareilta 

• Liiton ja ISU:n eettisen säännöstön (ISU Code of Ethics, Communication 2342 tai sen 
myöhempi päivitys) tuntemista ja noudattamista. 

• Osallistumista vähintään joka toinen vuosi liiton järjestämään tuomarikoulutukseen  
• Aktiivista osallistumista tuomaritoimintaan, vähintään kolme (3) kilpailutapahtumaa 

kaudessa, tai ilmoitusta mahdollisesta esteestä, jonka vuoksi ei voi toimia 
tuomaritehtävissä kauden aikana. 

• Ilmoitusta tuomaristoja laativalle taholle mahdollisesta esteellisyydestä toimia tietyssä 
sarjassa (esimerkiksi lähisukulainen kilpailijana/valmentajana). 

• Riittävän hyvää englannin kielen taitoa, sillä kansainvälinen luistelukieli on englanti. 
• Ilmoitusta aktiviteeteista kausittain erikseen ilmoitetulla tavalla. 
• Ilmoitusta liittoon muuttuneista yhteystiedoista.  
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Tuomarivelvollisuudet (tuomarit ja ylituomarit, ISU 430 ja 920 ja 921): 
• Tuomarin on tunnettava liiton ja ISU:n säännöt, noudatettava niitä ja perehdyttävä liiton 

ja ISU:n päivittyviin tuomariaineistoihin ja tiedonantoihin (ISU Communications) 
• Tuomarin näön, kuulon ja fyysisen kunnon on oltava tehtävän edellyttämällä tasolla. 
• Tuomarin on käyttäydyttävä asiallisesti ja hillitysti. 
• Tuomarin on aina oltava puolueeton ja tasapuolinen. Hän ei saa suosia tai olla luistelijaa 

vastaan millään perusteella. Hän ei saa huomioida yleisön reaktioita. Tuomarin on 
arvioitava vain nähtyä suoritusta, eivätkä luistelijan/parin/joukkueen maine tai aiemmat 
suoritukset saa vaikuttaa arviointiin ja päätöksiin. 

• Kilpailun alkamisen ja viimeisen vapaaohjelmasuorituksen välisenä aikana kilpailun 
tuomarit eivät saa keskustella antamistaan pisteistä tai tekemistään päätöksistä eivätkä 
muiden tuomareiden pisteistä tai päätöksistä kenenkään muun kuin kyseisen sarjan 
ylituomarin kanssa. 

• Tuomari ei saa toimia tv-kommentaattorina kilpailuosuudessa, jota hän arvioi eikä olla 
siitä yhteydessä mediaan tai muihin tahoihin muutoin kuin ylituomarin välityksellä. 

• Elektronisten viestintävälineiden on oltava suljettuina tuomarikorokkeella.  
 

Mikäli tuomari ei noudata edellä mainittuja velvollisuuksia tai hän ei ole toiminut tuomarina 
kahteen kauteen ilmoittamatta hyväksyttävää syytä, hänet joko siirretään alempaan luokkaan 
tai poistetaan liiton arvioijien luettelosta. 
 

12.10.  Ylituomarin tehtävät (ISU 430.1, 431, 920.2, 921) 
Ylituomari (referee) 

• vastaa kilpailun urheilullisesta kulusta; 
• suorittaa tarvittaessa luistelujärjestyksen ja tuomariston istumajärjestyksen arvonnan; 
• johtaa ja valvoo tuomaristoaan; 
• pitää tuomarikokouksen ennen jokaista kilpailuosiota; 
• päättää salliiko jään kunto kilpailemisen ja muuttaa olosuhteiden vaatiessa sen kokoa 

ja muotoa; 
• ohjeistaa ajanottajat tehtäviinsä (aloitusasentoon siirtymisen, ohjelman ja ohjelman 

keskeytymisen keston mittaaminen, jäätanssissa myös nostojen keston ja muodos-
telmaluistelussa kaatumisten keston mittaaminen). Mittaa mainitut kestot sekä tekee 
tarvittaessa vähennykset (ISU 353.1.n, 843.1.n) (ks. taulukko kohdassa 7); 

• toimii ISU:n säännön 515/965 mukaisesti suorituksen keskeytyessä ja tekee tarvit-
taessa vähennyksen (ks. taulukko kohdassa 7); 

• tekee sääntöjen mukaiset vähennykset (ISU 353.1.n, 843.1.n);  
• antaa pisteet kilpailusuorituksista; 
• keskeyttää tarvittaessa kilpailun yleisön aiheuttaman järjestyshäiriön ajaksi; 
• sulkee tarvittaessa kilpailijoita kilpailusta; 
• poistaa tarvittaessa tuomarin tuomaristosta perustellusta syystä; 
• vastaa tuomariston osalta tulosten oikeellisuudesta silloin, kun tuomarit eivät syötä 

pisteitään itse koneelle ja tarkistaa piste-erittelyistä, että pisteet ja osa-alueiden 
kertoimet ovat oikein; 

• johtaa kilpailun jälkeisen tuomarikokouksen (ISU 431, 921); 
• osallistuu mahdollisuuksien mukaan palkintojenjakoon; 
• päättää mahdollisista protesteista (ISU 123, 124 ja kohta 15.13); 
• laatii ylituomariraportin liittoon kuukauden kuluessa. 
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SM- ja kansallisten valinta- ja SM- ja loppukilpailujen ylituomarin on lähetettävä ylituomari-
raportti liittoon viimeistään kuukauden kuluttua kilpailusta. Jos kilpailusarjassa ei ole käytössä 
testijärjestelmää, ylituomarin on viikon kuluessa ilmoitettava kirjallisesti seuralle luistelijan/ 
parin/joukkueen tasoa koskevat huomautukset. Seuran velvollisuus on ilmoittaa asiasta 
luistelijalle/parille/joukkueelle. 
 
Ylituomari on velvollinen lähettämään liittoon raportin myös muodostelmaluistelun niistä 
sarjoista, jotka eivät kuulu liiton kilpailujärjestelmään. Jos mahdollista, eri sarjat tulisi koostaa 
yhteen raporttiin. 
 
Liiton kurinpitosääntöjen mukaan (2 §) liiton alaisissa kilpailuissa kurinpitovaltaa käyttää 
ensisijaisesti kilpailujen ylituomari tilanteissa, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai 
puuttumista urheilijan, joukkueen, avustajan, toimitsijan tai tuomarin toimintaan. Ylituomarin 
tulee laatia raportti päätöksestään ja siitä johtuvasta seuraamuksesta kurinpitolautakunnalle 
viimeistään viikon kuluessa kilpailusta.  
 

12.11.  Tuomarien tehtävät (ISU 430.2/920.2) 
Tuomarien 

• on vastuullisesti käytettävä koko pisteskaalaa sekä laatu- (Grade of Execution, GOE) 
että esittämispisteissä (Program Component) suorituksen tason mukaisesti; 
-- tuomarit antavat kustakin elementistä laatupisteen kokonaislukuina asteikolla  

-5 – +5 (ISU 504.1c/954.1d) 
-- tuomarit antavat kustakin ohjelman esittämisen osa-alueesta pisteen asteikolla  

0,25–10,00 neljäsosapisteen tarkkuudella (esim. 4,00/4,25/4,50/4,75), (ISU 504.3b/ 
954.2b) 

• on arvosteltava itsenäisesti, eivätkä he saa arvioidessaan keskustella keskenään tai 
ilmaista virheitä liikkein tai äänin;  

• tuomarit eivät saa käyttää ennalta valmisteltuja pisteitä; 
• tuomarit tekevät tarvittaessa lajeittain määritellyn ehdotuksensa vähennykseksi 

esimerkiksi asusta ja/tai musiikista (ISU 353.1.n/843.1.n); 
• on osallistuttava tuomarikokoukseen ennen jokaista kilpailuosiota (ISU 431/ 921); 
• on osallistuttava tuomaripalaveriin kilpailujen jälkeen, jos kyseessä on SM-, kansallinen 

valinta- tai lohkokilpailu tai sellainen kilpailu, johon on osallistunut tuomariharjoittelija 
(ISU 431/921). 

 

12.12.  Kansainväliset tuomarit 
Liitto tekee ISU:lle ehdotukset kansainvälisten tuomareiden ja ylituomareiden ensimmäisiksi 
nimityksiksi sekä tarvittavat muutosilmoitukset (ISU 410–413, 417, 900–903 ja 907). 
Kansainvälisen tuomarin on itse huolehdittava, että ISU:n vaatimusten mukaiset seminaarit 
ovat voimassa ja sääntöjen mukaiset kilpailut suoritettuna. 
 

12.13.  Kunniatuomari 
Liiton toiminnassa ansioitunut tuomari voidaan heti aktiivikauden jälkeen kutsua liiton 
kunniatuomariksi. 
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12.14.  Tekniset toimihenkilöt 
Kohdan 12 säännöt ja ohjeet koskevat myös teknisiä toimihenkilöitä. 
 
Tekninen ei saa toimia arvioijana sellaisen kilpailun tai lohkon sarjassa, jossa on hänen 
ohjattaviaan/ valmennettaviaan. (Ks. myös kohta 12.) 
 
Tekninen tuomaristo koostuu seuraavista henkilöistä 

• tekninen kontrolleri (technical controller, TC) 
• 2 teknistä spesialistia (technical specialist, TS) 
• dataoperaattori (data operator, DO) 
• videoeditoija (replay operator, RO) 

 
Liitto päättää teknisten tuomaristojen kokoonpanoista liiton kilpailukalenterissa oleviin 
kilpailuihin. Kullakin kilpailulla, kilpailun tasosta riippumatta, on oltava vähintään tekninen 
kontrolleri ja spesialisti tai kaksi (2) teknistä spesialistia tai kaksi (2) teknistä kontrolleria. Mikäli 
kilpailussa on kaksi (2) teknistä spesialistia/kontrolleria, kokeneempi nimetään ja toimii 
kontrollerin roolissa. 
 

12.15.  Tekniseksi toimihenkilöksi hyväksyminen 
Liiton teknisten toimihenkilöiden luetteloon nimettävältä henkilöltä edellytetään, että hän 

• täyttää kelpoisuussääntöjen vaatimukset (ISU 102); 
• on täyttänyt 18 vuotta; 
• on lopettanut kilpailu-uransa liiton alaisissa kilpailuissa (ISU 121.3e); 
• on suorittanut hyväksytysti teknisen kontrollerin/spesialistin/ dataoperaattorin/ 

videoeditoijan -koulutuksen; 
• on suorittanut hyväksytysti kaksi harjoituskilpailua ja katsomoharjoittelun kahden 

kauden kuluessa koulutuksesta; 
o yksinluistelussa harjoittelut on tehtävä liiton alaisessa kilpailussa ja 

muodostelmaluistelussa liiton kilpailukalenteriin merkityssä kilpailussa. 
--  harjoittelua ei kuitenkaan voi suorittaa SM-senioreiden, -junioreiden tai -noviisien 

SM-kilpailuissa eikä interclub-kilpailussa 
• harjoitteluissa ainakin toisessa kilpailussa on oltava sekä lyhyt- että vapaaohjelma  

(2 päivän kilpailutapahtuma); 
o harjoittelut on tehtävä kahdessa eri kilpailutapahtumassa, toinen syksyllä ja toinen 

keväällä tai toinen keväällä ja toinen syksyllä 
o kontrollerina toimivan on oltava vähintään 1. luokan spesialisti ja kontrollerin 

vähintään kansallinen kontrolleri 
o harjoittelija laatii viikon kuluessa kontrollerille kirjallisen (numeerinen ja sanallinen) 

itsearvioinnin harjoittelustaan 
o kontrolleri laatii harjoittelijasta harjoittelijaraportin liittoon kuukauden kuluessa 
 
o yksinluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava vähintään 18 

luistelijaa/sarja. 
o muodostelmaluistelussa harjoittelijan arvioimassa sarjassa on oltava vähintään 

kahdeksan (8) joukkuetta/sarja. 
 

• Katsomoharjoittelun tarkka sisältö ja toimintaperiaatteet määritellään koulutuksittain. 
 
Arvioijat-työryhmä voi harjoitteluraportteihin perehdyttyään pyytää suorittamaan 
lisäharjoitteluja. 
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12.16.  Kansallisten teknisten toimihenkilöiden luokat 
KAIKKI LAJIT 
Teknisen toimihenkilön luokka Kilpailut, joissa voi arvioida 
SM-kontrolleri/spesialisti Kontrollerina/spesialistina SM-kilpailuissa 

Kansallinen kontrolleri Kontrollerina kansallisen sarjan lohko- ja valinta-
kilpailuissa sekä SM-noviisien valintakilpailuissa 

1. luokan kansallinen spesialisti 
Spesialistina kansallisten sarjojen lohko-, valinta- ja 
loppukilpailussa sekä SM-sarjojen valintakilpailussa ja 
Hopeafinaalissa, kun muut ovat SM-luokan teknisiä 

2. luokan kansallinen spesialisti 

Spesialistina kansallisten sarjojen lohko- tai valinta-
kilpailuissa sekä alue-, seura- tai kutsukilpailuissa, kun 
vähintään toinen spesialisti/kontrolleri on ylemmän 
luokan tekninen 

Tekniset harjoittelijat 

Avustavana spesialistina alue-, kutsu- ja seurakilpai-
luissa, kun muut tekniset ovat vähintään 1. luokan 
teknisiä ja videoeditoijana kansallisten sarjojen 
kilpailuissa 

Dataoperaattori Kaikissa kilpailuissa 
Videoeditoija Kaikissa kilpailuissa 
Testien tekniset Katso erillinen ohje yksinluistelun testeistä 

 
Ylemmässä kontrolleri- tai spesialistiluokassa oleva saa toimia myös kaikkien alempien 
teknisten luokkien kohdalla mainituissa sarjoissa kontrollerina tai spesialistina. 
 

12.17.  Teknisten luokan määräytyminen 
Teknisten luokasta toiseen siirtymisen periaatteita ovat: 

• vähintään 1–3 vuoden aktiivinen toiminta kussakin luokassa 
• kontrollerin/spesialistin arvioimien kilpailujen lukumäärä ja vaativuustaso 
• toiminnan hyväksyttävyys, vahvan lajituntemuksen osoittaminen ja hyvä kyky soveltaa 

sääntöjä käytännössä  
• SM-luokkaan päästäkseen kontrollerin/spesialistin on suoritettava hyväksytysti SM-

luokan koe. 
 

12.18.  Teknisten velvollisuudet ja tehtävät 
Liitto edellyttää kaikilta teknisiltä 

• Liiton ja ISU:n eettisen säännöstön (ISU Code of Ethics, Communication 2342 tai sen 
myöhempi päivitys) tuntemista ja noudattamista. 

• Osallistumista vähintään joka toinen vuosi liiton järjestämään koulutukseen. 
• Aktiivista osallistumista toimintaan teknisenä, vähintään 3 kilpailutapahtumaa 

kaudessa, tai ilmoitusta mahdollisesta esteestä, jonka vuoksi ei voi toimia kyseisessä 
tehtävässä kauden aikana. 

• Ilmoitusta tuomaristoja laativalle taholle mahdollisesta esteellisyydestä toimia tietyssä 
sarjassa (esimerkiksi lähisukulainen kilpailijana/valmentajana). 

• Riittävän hyvää englannin kielen taitoa, sillä kansainvälinen luistelukieli on englanti ja 
teknisen tuomariston keskustelut kilpailun aikana käydään englanniksi. 

• Ilmoitusta aktiviteeteista kausittain erikseen ilmoitettavalla tavalla.  
• Ilmoitusta liittoon muuttuneista yhteystiedoista.  
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Teknisten velvollisuudet (ISU 430 ja 920) 
• Teknisten on tunnettava Liiton ja ISU:n säännöt, noudatettava niitä ja perehdyttävä 

Liiton ja ISU:n päivittyviin tuomariaineistoihin ja tiedonantoihin (ISU Communications). 
• Teknisen näön, kuulon ja fyysisen kunnon on oltava tehtävän edellyttämällä tasolla. 
• Teknisen on käyttäydyttävä asiallisesti ja hillitysti. 
• Teknisen on aina oltava puolueeton ja tasapuolinen. Hän ei saa suosia tai olla luistelijaa 

vastaan millään perusteella. Hän ei saa huomioida yleisön reaktioita. Teknisen on 
arvioitava vain nähtyä suoritusta, eivätkä luistelijan/parin/joukkueen maine tai aiemmat 
suoritukset saa vaikuttaa arviointiin ja päätöksiin. 
 

• Kilpailun alkamisen ja viimeisen vapaaohjelmasuorituksen välisenä aikana kilpailun 
tekniset eivät saa keskustella tekemistään päätöksistä eivätkä muiden teknisten tai 
tuomareiden pisteistä tai päätöksistä kenenkään muiden kuin kyseisen sarjan teknisen 
tuomariston kanssa. 

• Tekninen ei saa toimia tv-kommentaattorina kilpailuosuudessa, jota hän arvioi eikä olla 
siitä yhteydessä mediaan tai muihin tahoihin muutoin kuin ylituomarin välityksellä. 

• Elektronisten viestintävälineiden on oltava suljettuina teknisten korokkeella.  
 

Mikäli tekninen toimihenkilö ei noudata edellä mainittuja velvollisuuksia tai hän ei ole toiminut 
teknisenä kahteen kauteen ilmoittamatta hyväksyttävää syytä, hänet joko siirretään alempaan 
luokkaan tai poistetaan liiton arvioijien luettelosta. 
 

12.18.1.  Teknisen kontrollerin tehtävät (ISU 430.3 ja 920.5) 
• Osallistuu kilpailun harjoituksiin ja valmistautuu niissä kilpailuun; 
• vahvistaa tai korjaa elementin poistamisen; 
• valvoo spesialisteja ja dataoperaattoria; 
• valvoo että spesialisti nimeää elementin ja vaikeustason oikein ja tarvittaessa korjaa 

niitä 
• vahvistaa ylimääräisen elementin poistamisen; 
• vahvistaa tai korjaa kielletyn liikkeen nimeämisen ja vahvistaa suorituksen mahdolliset 

kaatumisvähennykset (ISU 353.1.n, 843.1.n ja kohta 920.5); 
-- mikäli molemmat spesialistit ovat eri mieltä kontrollerin kanssa näistä vähennyk-

sistä, spesialistien eli enemmistön mielipide ratkaisee 
• vastaa tarvittaessa teknisen tuomariston toimintaan liittyviin kysymyksiin; 
• vastaa teknisten osalta tulosten oikeellisuudesta ja tarkistaa piste-erittelyistä, että 

merkinnät ovat oikein (toistosäännöt, bonusten arvot, tähdet, lähtökaari, kaatumiset 
sekä yksinluistelun paperikilpailujen ½-välin kohta); 

• jos mahdollista, avustaa ylituomaria kilpailun jälkeen pidettävässä tuomarikokouksessa 
(ISU 431 ja 921); 

• johtaa kilpailua ennen ja jälkeen pidettävän teknisen tuomariston kokouksen (ks. ISU 
432 ja 922); 

• osallistuu mahdollisuuksien mukaan palkintojenjakoon; 
• kirjaa liiton alaisissa kilpailuissa yksin- ja pariluistelun elementtisuoritukset 

testirekisteriin yhdessä spesialistien kanssa ja laatii suorituksista pöytäkirjan liittoon; ja 
• laatii kontrolleriraportin liittoon kuukauden kuluessa. 
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SM- ja kansallisten valinta-/lohko- ja SM- ja loppukilpailujen kontrollerina toimineen on 
lähetettävä kontrolleriraportti liittoon viimeistään kuukauden kuluttua kilpailusta. Kontrollerina 
toiminut on velvollinen lähettämään liittoon raportin myös muodostelmaluistelun niistä 
sarjoista, jotka eivät kuulu liiton kilpailujärjestelmään. Kontrolleri laatii harjoittelijasta aina 
harjoittelijaraportin liittoon.  
 
Katso myös ISU 414, 430, 432, 433, 904, 920, 921 ja 923. 
 

12.18.2.  Teknisten spesialistien tehtävät (ISU 430.5 ja 920.6) 
• Osallistuvat kilpailun harjoituksiin ja valmistautuvat niissä kilpailuun. 
• Osallistuvat kontrollerin vetämään teknisen tuomariston kokoukseen ennen ja jälkeen 

kilpailun (ks. ISU 432 ja 922). 
 
Tekniset spesialistit vastaavat seuraavista tehtävistä sovitun työnjaon mukaan: 

• suoritetun elementin ja sen vaikeustason tunnistaminen sekä nimeäminen; 
• kielletyn elementin tai liikkeen tunnistaminen; 
• kaatumisen tunnistaminen ja nimeäminen; 
• ylimääräisten elementtien tunnistaminen sekä poistaminen; 
• tulossa olevan elementin ilmoittaminen; 
• osallistuminen keskusteluun elementeistä ja vaikeustasoista tasavertaisena kontrollerin 

ja toisen spesialistin kesken; 
• liiton alaisissa kilpailuissa yksin- ja pariluistelun elementtisuoritusten kirjaaminen 

testirekisteriin yhdessä kontrollerin kanssa.  
 

Katso myös ISU 415, 430.3, 430.5, 905 ja 920 

12.18.3.  Dataoperaattorin ja videoeditoijan tehtävät (ISU 432 ja 922) 
Dataoperaattori ja videoeditoija tukevat teknisiä spesialisteja ja kontrolleria. He osallistuvat 
kontrollerin vetämään teknisen tuomariston kokoukseen ennen ja jälkeen kilpailun.  
 

Dataoperaattorin eli tietojen syöttäjän tehtävät 
• Syöttää järjestelmään spesialistin nimeämän elementin ja tason sekä kaatumiset. 
• Korjaa/muuttaa elementit ja tasot kontrollerin pyynnöstä. 
• Lukee lopullisen elementtilistan ja järjestelmän tunnistamat ylimääräiset elementit sekä 

mahdolliset vähennykset. 
 

Videoeditoijan tehtävät 
• Videoeditoija tekee arvioitavista/nimettävistä elementeistä videoleikkeet suorituksen 

aikana tekniselle tuomaristolle ja tuomareille. 
• Kilpailuissa, joissa ei ole dataoperaattoria, videoeditoija näyttää uudelleen katsottavat 

liikkeet tekniselle tuomaristolle. 
 
Katso myös ISU 416 ja 430.6, 906 ja 920.6 

12.19.  Kansainväliset tekniset toimihenkilöt 
 

Liitto tekee ISU:lle ehdotukset kansainvälisten teknisten kontrollereiden, teknisten spesialistien 
sekä dataoperaattoreiden ja videoeditoijien ensimmäisiksi nimityksiksi sekä tarvittavat 
muutosilmoitukset (ISU 410–413, 417, 900–903 ja 907). Kansainvälisen teknisen toimihenkilön 
on itse huolehdittava, että ISU:n vaatimusten mukaiset seminaarit ovat voimassa ja sääntöjen 
mukaiset kilpailut suoritettuna. 
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13.  SEURAN VELVOLLISUUDET 
 

13.1.  Jäsenmaksu ja seuran tiedot 
Kilpailujen järjestämisoikeus myönnetään vain niille seuroille, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa. Vain näiden seurojen luistelijat saavat osallistua kilpailuihin. 
 
Jäsenseuran on huolehdittava, että liitolla on seuran voimassa olevat tiedot. Seuran on 
vuosittain toimitettava liittoon sen ilmoittamaan päivään mennessä luistelija-, pari- ja joukkue-
tiedot. Tietojen perusteella laaditaan kilpailukauden lohkojaot. 
 
Seura on velvollinen varmistamaan luistelijan kansalaisuuden hänen siirtyessään mihin 
tahansa kilpailusarjaan. 
 
Mikäli luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden, on vanhan ja uuden seuran sovittava keske-
nään, mielellään kirjallisesti, miten kilpailuilmoittautumiset, arvioijakululaskujen maksaminen ja 
muut käytännön asiat hoidetaan loppukauden ajan. Jos luistelija on jo kilpaillut kauden aikana, 
luistelija edustaa kilpailuissa kuluvan kauden loppuun asti edelleen vanhaa seuraa, ja uusi 
seura huolehtii edellä mainituista asioista. Luistelijan on aina seuraa vaihdettaessa huolehdit-
tava velvoitteet vanhaan seuraan. Mikäli luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden, on uuden 
seuran ilmoitettava siitä liittoon kirjallisesti. (Ks. kohta 4.3 ja 15.5.) 
 

13.2.  Luistelijoiden ja tuomareiden ilmoittaminen kilpailuihin 
 

Ainoastaan seuran valtuuttama henkilö tai henkilöt saa(vat) tehdä ilmoittautumiset kilpailuihin 
sekä perus- ja elementtitesteihin. Ks. kohta 3.5. Seura huolehtii siitä, että sen nimissä 
kilpailevien ja yksinluistelun ja pariluistelun testeihin osallistuvien luistelijoiden osanotto-oikeus 
on voimassa. Kilpailijoita lähettävä seura vakuuttaa kilpailuilmoittautumisessa, että kaikki 
kilpailuun nimettävät henkilöt ovat lunastaneet asianmukaisen passin. (Ks. myös kohta 3.2) 
 
Seura vastaa siitä, että luistelijat ovat kilpailun vaatimusten mukaisella tasolla. 
 
Jos luistelijoita joudutaan karsimaan jo ennen kilpailuja, se tehdään siinä järjestyksessä, jossa 
seurat ovat luistelijat kilpailuun ilmoittaneet. Karsinta aloitetaan kunkin seuran ilmoittaman 
luistelijalistan viimeisestä luistelijasta. 
 

14.  LUISTELIJAN VELVOLLISUUDET JA 
KILPAILUOHJEET 

 

14.1  Sääntöjen tunteminen 
 

Luistelijalla ja valmentajalla on velvollisuus tutustua ISU:n ja liiton sääntöihin, etenkin kilpailu- 
ja kelpoisuussääntöihin sekä antidoping- ja eettiseen säännöstöön. 
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14.2.  Kilpailuasu, -varusteet ja -musiikki 
 

Kilpailijoiden on pukeuduttava siististi ja asiallisesti. Kilpailuasujen on oltava hillittyjä, tyylikkäitä 
ja urheilukilpailuun sopivia (ISU 501 ja 951). Puvut saavat kuitenkin ilmaista valitun musiikin 
luonnetta. Kilpailuasu ei saa olla lajiin sopimattomalla tavalla paljastava. Ihokangasta ja 
läpinäkyviä materiaaleja on käytettävä rajoitetusti. 
Etenkin nuorten luistelijoiden asujen suositellaan olevan urheilullisia, pelkistettyjä ja hillittyjä. 
Lisävarusteiden käyttö on kielletty. Puku- ja hiuskoristeet pitää kiinnittää hyvin. 

• Epäasiallisesta asusta ylituomari ja tuomarit yhdessä päättävät vähennyksestä 
enemmistöratkaisuna. 

• Jäälle putoavasta koristeesta tai asun osasta vähennyksen tekee ylituomari. 
• Sääntöjen vastaisesta asusta (esimerkiksi tuotemerkki asussa) liittohallitus voi 

ankarimmillaan määrätä sakkorangaistuksen. 
 
Ks. myös 4.2.4. ja 7 sekä ISU 102.6a ja ISU Communication 2221 tai sen myöhempi päivitys. 
 
14.2.1.  Kilpailuasu yksin- ja pariluistelussa 
 

Naisten asussa ei tarvitse olla hametta. Miehillä pitää olla täyspitkät housut. (ISU 501 ja 
vähennykset 353.1. n) 
 
14.2.2.  Kilpailuasu jäätanssissa 
 

Naisten asussa on oltava helma. Miehillä pitää olla täyspitkät housut. ISU voi ilmoittaa 
kausittaisista poikkeuksista rytmitanssin asurajoituksiin. (ISU 501 ja vähennykset 353.1. n.) 
 
14.2.3.  Kilpailuasu muodostelmaluistelussa 
 

Naisten asussa ei tarvitse olla hametta. Miehillä pitää olla täyspitkät housut (trikoita ei sallita). 
Asuissa ja ehostuksessa on vältettävä liiallista showmaisuutta. Lisäasusteet ja -varusteet sekä 
höyhenet ovat kiellettyjä, eikä strasseja tai muita vastaavia koristeita saa kiinnittää kasvoihin. 
Puvussa ei saa olla irrotettavia tai irtoavia osia. (ISU 951 ja vähennykset 843.1.n.) 
 
14.2.4.  Kilpailumusiikkitallenteet 
 

Kilpailijan/parin/joukkueen musiikkitallenteen pitää olla toimintakuntoinen. Kilpailupaikalla 
järjestäjälle annettaviin tallenteisiin on sekä kanteen että levyyn tai USB-tikkuun merkittävä 
kilpailijan nimi, seura ja musiikin täsmällinen kestoaika, ei luisteluaikaa. Jos 
kilpailuharjoituksissa soitetaan musiikki, kilpailijan ja valmentajan on tarkistettava musiikin 
kesto ja äänenvoimakkuus harjoituksen aikana. 
 
Jokainen ohjelmamusiikki on tallennettava erilliselle tallenteelle. Lisäksi kilpailijalla täytyy olla 
mukanaan jokaisesta ohjelmasta vähintään yhdet varatallenteet. Kilpailujärjestäjä ilmoittaa 
kilpailukutsussa, millä laitteella tallenteet toistetaan (ISU 112, 343, 823). Järjestäjä voi myös 
pyytää toimittamaan musiikkitiedostot etukäteen sähköisesti. Liitto suosittelee musiikkien 
toimittamista sähköisesti. 
 
Kilpailun järjestävä seura on vastuussa siitä, että materiaalit (musiikkikappaleet) tuhotaan 
kilpailun jälkeen. Väärinkäytöstapauksiin puututaan. 
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14.3.  Muut kilpailuun liittyvät asiat 
 

14.3.1.  Kilpailun keskeyttäminen 
 

Luistelija/pari/joukkue voi keskeyttää kilpailun ainoastaan kilpailun lääkintähenkilöstön luvalla 
(ISU 140). 
 

14.3.2.  Aika siirtyä alkuasentoon  
 

ISU-arviointikilpailuissa ohjelmaansa suorittamaan kutsutun luistelijan, parin tai joukkueen on 
oltava alkuasennossa 30 sekunnin kuluessa siitä, kun kilpailija on kuulutettu (ISU 350 2, 838). 
Muodostelmaluistelussa joukkue antaa merkin aloitusvalmiudesta. Kotimaisissa kilpailuissa 
noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan musiikki laitetaan soimaan 30 sekunnin kuluttua, mikäli 
luistelija/pari/joukkue on jäällä ja riippumatta siitä onko luistelija/pari/joukkue alkuasennossa 
vai ei. Ylituomari antaa tästä merkin musiikin soittajille ja tekee sääntöjen mukaisen 
pistevähennyksen. (Ks. kohta 7.4).  
 
Yksinluistelun tähtiarvioinneissa sekä jäätanssin pistearvioinnissa ei mitata alku-
asentoon pääsemisaikaa, eikä siitä tehdä vähennystä. 
 
Muodostelmaluistelussa pistevähennys myöhässä aloittamisesta tehdään vain SM-sarjojen 
kilpailuissa. Kansallisten sarjojen kilpailuissa ei tehdä pistevähennystä eikä mitata alkuasen-
toon pääsemisaikaa. 
 
Jos luistelija/pari/joukkue ei ole aloitusasennossa 1 minuutin kuluessa kuulutuksesta, kilpailijan 
katsotaan keskeyttäneen. 
 
14.3.3.  Kilpailun keskeytyminen, uusi verryttely  
 

Mikäli suoritus tai kilpailu keskeytyy odottamattomien olosuhteiden (esimerkiksi sähkökatkon 
tai palohälytyksen) vuoksi yli 10 minuutiksi, yksinluistelijat ja parit sekä jäätanssijat saavat 
uuden sarjansa mukaisen verryttelyn. Muodostelmaluistelujoukkue saa uuden 1 minuutin 
verryttelyn (ISU 514.2, 514.4, 515.3, 964.2, 965.2).  
 
14.3.4.  Ohjelman keskeytyminen 
 
Yksin- ja pariluistelu ja jäätanssi (ISU 515) 
 

Keskeytyminen alkaa joko, kun kilpailija lopettaa ohjelman suorittamisen tai kun ylituomari 
määrää lopettamaan suorituksen, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin, ja päättyy kun kilpailija 
jatkaa ohjelman suorittamista. 
Ylituomari päättää ja ilmoittaa kilpailijalle, tuomareille ja tekniselle paneelille, missä kohdassa 
suoritus keskeytyi. Sen jatkaminen eri tilanteissa kuvataan seuraavissa kappaleissa. 
Tekninen paneeli päättää, tapahtuiko keskeytyminen elementtiin menossa vai sen aikana ja 
ilmoittaa sen ylituomarille. 
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Musiikkiin liittyvät tilanteet (ISU 515.2) 
• Jos musiikki on väärä tai jos se soi väärällä nopeudella, luistelijan/parin on ilmoitettava 

siitä ylituomarille 20 sekunnin kuluessa suorituksen alkamisesta. Tässä tilanteessa 
kilpailija saa aloittaa ohjelman alusta. 

• Jos ilmoitus tehdään yli 20 sekunnin kuluttua, kilpailija jatkaa ohjelmaa 
keskeytymiskohdasta, tai jos keskeytyminen tapahtuu elementtiin menossa tai sen 
aikana, välittömästi elementin edeltä. 

• Jos musiikki katkeaa, kilpailijan on lopetettava luisteleminen huomattuaan sen tai 
ylituomarin viheltäessä pilliin, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Kun ongelma on 
ratkaistu, kilpailija jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos keskeytyminen 
tapahtuu elementtiin menossa tai sen aikana, välittömästi elementin edeltä. 

• Musiikkiongelmista ei aiheudu kilpailijalle pistevähennystä. 
 
Kilpailijasta ja hänen varusteistaan riippumattomat tilanteet (ISU 515.3) 

• Jos suorituksen aikana syntyy haittaava tilanne, joka ei johdu luistelijasta tai hänen 
varusteistaan, vaan esimerkiksi valaistuksesta, jään kunnosta tai jäälle heitetystä 
esineestä, kilpailijan on lopetettava luisteleminen huomattuaan sen ja ilmoitettava 
ylituomarille, tai ylituomarin viheltäessä pilliin, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Kun 
ongelma on ratkaistu, kilpailija jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos 
keskeytyminen tapahtuu elementtiin menossa tai sen aikana, välittömästi elementin 
edeltä. 

• Kilpailijasta tai hänen varusteistaan riippumattomista keskeytymistilanteista ei aiheudu 
kilpailijalle pistevähennystä. 

 
Kilpailijasta tai hänen varusteistaan johtuvat tilanteet (ISU 515.4) 

• Jos suorituksen aikana kilpailija loukkaantuu tai syntyy muu luistelijasta tai hänen 
varusteistaan johtuva haittaava tilanne (esimerkiksi terveysongelma, nenäverenvuoto, 
nauhojen aukeaminen, asun tai luistimen rikkoontuminen), kilpailijan on lopetettava 
luisteleminen huomattuaan sen tai ylituomarin viheltäessä pilliin, sen mukaan kumpi 
tapahtuu ensin. 

• Jos tilanne voidaan korjata nopeasti enintään 40 sekunnin kuluessa, luistelijan ei 
tarvitse mennä ylituomarin luokse, eikä musiikkia katkaista. Ylituomari tekee 
vähennyksen kuluneen ajan mukaan (ISU 343.1.n) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). Jos 
keskeytyminen kestää yli 40 s, kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 

• Jos tilanteen korjaamiseen tarvitaan enemmän aikaa ja kilpailija pyytää sitä ylituomarilta 
40 sekunnin kuluessa, ylituomari antaa 3 minuuttia aikaa jatkaa suoritusta. Lisäajan 
mittaaminen alkaa siitä, kun ylituomari on sen myöntänyt. Samalla ylituomari pyytää 
katkaisemaan musiikin. Jos kilpailija jatkaa suoritusta lisäajan aikana, ylituomari tekee 
vähennyksen (ISU 343.1.n) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). 
• Kun ongelma on ratkaistu, kilpailija jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos 

keskeytyminen tapahtuu elementtiin menossa tai sen aikana, välittömästi elementin 
jälkeen. Tällöin tekninen paneeli nimeää keskeytymiskohdan elementin. 

• Jos kilpailija ei mene ylituomarin luokse 40 sekunnin kuluessa luistelun lopettamisesta 
tai ylituomarin vihellyksestä, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin, tai ei jatka 3 minuutin 
lisäajan kuluessa, kilpailijan katsotaan keskeyttäneen, 

• Kun keskeytyminen johtuu kilpailijasta tai hänen varusteistaan, suoritusta voi jatkaa 
kerran. Jos suoritus keskeytyy uudelleen, kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 
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Ylituomarin havaitsema lääkinnällisen avun tarve (ISU 515.5) 
Jos ylituomari havaitsee lääkinnällisen avun tarpeen suorituksen aikana, kilpailijan on 
lopetettava luisteleminen ylituomarin vihellettyä pilliin. Lääkintähenkilöstö tarkistaa tilanteen, 
tarvittaessa jäällä. Ylituomari päättää lääkintähenkilöstöä kuultuaan, voiko kilpailija jatkaa. Jos 
ylituomari ei anna kilpailijan jatkaa 3 minuutin kuluessa suorituksen keskeytymisestä, kilpailijan 
katsotaan keskeyttäneen. Jos ylituomari sallii jatkamisen, hän tekee vähennyksen 3 minuutin 
lisäaikasäännön mukaan (ISU 353.1.n) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). Katso myös ISU 
Communication 2267 tai sen myöhempi päivitys. 
 
Ennen kuulutusta tai sen jälkeen tapahtuva tilanne (ISU 515.6 ja 7) 

• Jos kilpailijasta tai hänen varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy kilpailijan 
ollessa jäällä odottamassa kuulutusta, eikä 60 s ennen ohjelman aloittamista riitä 
tilanteen korjaamiseen, ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön ja tekee sen mukaisen 
vähennyksen (ISU 353.1.n) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). 

 

• Jos kilpailijasta tai hänen varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy kuulutuksen 
jälkeen ennen aloitusasentoon asettumista, eikä 60 s riitä tilanteen korjaamiseen, 
ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön ja tekee sen mukaisen vähennyksen (ISU 
353.1.n) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). 

 
Kilpailuverryttelyn aikana tapahtuvat tilanteet (ISU 515.8) 
Jos kilpailijasta tai hänen varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy ryhmän ensimmäisenä 
luistelevalle kilpailijalle kilpailuverryttelyn aikana, eikä kuulutusta edeltävä aika riitä tilanteen 
korjaamiseen, ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön. 
 
Kilpailija ei tee ohjelmaa loppuun (515.9) 
Jos kilpailija ei tee ohjelmaa loppuun, pisteitä ei anneta, ja kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 
 
Muodostelmaluistelu (ISU 965) 
 
Musiikkiin liittyvät tilanteet (965.1) 
Jos musiikki on väärä tai se soi väärällä nopeudella, joukkue voi aloittaa ohjelman alusta, jos 
joukkueen kapteeni ilmoittaa tilanteesta ylituomarille 30 sekunnin kuluessa suorituksen 
alkamisesta ja muu joukkue jatkaa luistelemista siihen asti kun ylituomari viheltää pilliin. 
Joukkueelle ei aiheudu rangaistusta kapteenin poistumisesta ylituomarin luokse eikä 
ylituomarin sen jälkeen keskeyttämästä suorituksesta. 
 
Kilpailijasta ja hänen varusteistaan riippumattomat tilanteet (965.2) 
Jos musiikki katkeaa tai suorituksen aikana syntyy muu haittaava tilanne, joka ei johdu 
joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan, vaan esimerkiksi valaistuksesta tai jään kunnosta, 
joukkueen on lopetettava luisteleminen ylituomarin vihellettyä pilliin. Jos ylituomari ei vihellä 
pilliin, joukkueen kapteenin on ilmoitettava ylituomarille musiikkiongelmista (myös myöhemmin 
kuin 30 s suorituksen alusta). Muu joukkue jatkaa luistelemista siihen asti kun ylituomari 
viheltää pilliin. Joukkueelle ei aiheudu rangaistusta kapteenin poistumisesta ylituomarin luokse 
eikä ylituomarin sen jälkeen keskeyttämästä suorituksesta. Kun ongelma on ratkaistu, joukkue 
jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta. 
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Kilpailijasta tai hänen varusteistaan johtuvat tilanteet (ISU 965.3) 
• Jos suorituksen aikana luistelija loukkaantuu tai syntyy muu luistelijasta tai hänen 

varusteistaan johtuva haittaava tilanne (esimerkiksi terveysongelma tai yllättävä asun 
tai varusteiden rikkoontuminen), luistelijan on lopetettava luisteleminen, ja joko kyseinen 
luistelija (jos mahdollista) tai kapteeni ilmoittaa ylituomarille. Muu joukkue jatkaa 
luistelemista siihen asti kun ylituomari viheltää pilliin. 

• Jos tilanne voidaan korjata nopeasti, ja muu joukkue on jatkanut suoritusta ja luistelija(t) 
palaa(vat) luistelemaan ohjelmaa menemättä ylituomarin luokse, ylituomari tekee 
vähennyksen kuluneen ajan mukaan (ISU 843.1.n) ja kohta 7.4.3.). Ajan mittaaminen 
alkaa joko heti luistelijan lopetettua luistelemisen tai ylituomarin keskeytettyä 
suorituksen, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin.  

• Jos tilanteen korjaamiseen tarvitaan enemmän aikaa ja joukkueen kapteeni pyytää sitä 
ylituomarilta 40 sekunnin kuluessa, ylituomari keskeyttää muun joukkueen suorituksen 
viheltämällä pilliin ja antaa 3 minuuttia aikaa jatkaa suoritusta. Joukkueen tulee jatkaa 
mahdollisimman pian. Lisäajan mittaaminen alkaa siitä, kun kapteeni on ilmoittanut 
ylituomarille. Jos joukkue jatkaa suoritusta lisäajan aikana, ylituomari tekee 
vähennyksen (ISU 843.1.n) ja kohta 7.4.3.). 

• Jos koko joukkue lopettaa suorituksen ilman ylituomarin määräystä tai jos ylituomari 
keskeyttää suorituksen eikä kapteeni ilmoittaudu ylituomarille 40 sekunnin kuluessa, tai 
jos joukkue ei jatka ohjelmaa 3 minuutin lisäajan kuluessa, joukkueen katsotaan 
keskeyttäneen, 

• Tuomarit ja tekninen paneeli jatkavat suorituksen arviointia siihen asti kun ylituomari 
keskeyttää suorituksen viheltämällä pilliin. Ohjelman jatkamiskohdasta päätetään ja se 
ilmoitetaan joukkueelle. 

• Ylituomari määrittelee yhdessä kontrollerin kanssa, tapahtuiko keskeytyminen ennen 
elementtiä vai sen aikana. Jos keskeytyminen tapahtui elementin aikana, joukkue jatkaa 
tätä elementtiä seuraavasta siirtymästä. Jos keskeytyminen tapahtui siirtymän aikana, 
joukkue aloittaa tämän kohdan jälkeisestä kohdasta ja jatkaa seuraavaan elementtiin. 
Ylituomari ilmoittaa tuomareille ja tekniselle paneelille kohdan, josta arviointia jatketaan. 

• Kun keskeytyminen johtuu luistelijasta/luistelijoista tai hänen/heidän varusteistaan, 
suoritusta voi jatkaa kerran. Jos suoritus keskeytyy uudelleen, kilpailijan katsotaan 
keskeyttäneen (ISU 965.7) 

 
Ylituomarin havaitsema lääkinnällisen avun tarve (ISU 965.4) 
Jos ylituomari havaitsee lääkinnällisen avun tarpeen suorituksen aikana, hänen on 
keskeytettävä suoritus. Lääkintähenkilöstö tarkistaa tilanteen, tarvittaessa jäällä. Ylituomari 
päättää lääkintähenkilöstöä kuultuaan, voiko luistelija jatkaa vaarantamatta itseään tai 
joukkueensa jäseniä. Tilanteen arviointiin voidaan käyttää enintään 3 minuuttia, minkä jälkeen 
ylituomarin on tehtävä päätös. Jos päätös on, että luistelija ei ole kilpailukuntoinen, 
varaluistelija voi liittyä suoritukseen (ks. alla). Jos luistelija on kilpailukuntoinen, ylituomari 
tekee vähennyksen 3 minuutin lisäaikasäännön mukaan (ISU 965.3, 843.1.n) ja kohta 7.4.3.). 
Katso myös ISU Communication 2267 tai sen myöhempi päivitys. 

• Jos luistelija loukkaantuu siten, että lääkintähenkilöstön on evakuoitava hänet jäältä 
ja/tai tarvitaan uusi jäädytys, 3 minuutin aikaraja ei ole voimassa. 

• Jos varaluistelija on paikalla, mutta ei liity suoritukseen, joukkue voi jatkaa myös 
vähintään 14 luistelijan joukkueella (ISU 800. 2f), 

• Joukkue voi aloittaa kilpailemisen vähimmillään 14 luistelijalla (ISU 800.2.f) 
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Ennen kuulutusta tapahtuvat tilanteet (ISU 965.5) 
Jos luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy 
joukkueen odottaessa kuulutusta, eikä 60 s ennen ohjelman aloittamista riitä tilanteen 
korjaamiseen, ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön ja tekee sen mukaisen vähennyksen 
(ISU 843.1.n, 965.3.b ja kohta 7.4.3.). 
 
Luistelijan korvaaminen kesken suorituksen (ISU 965.6) 
Kun lyhyt- tai vapaaohjelma on alkanut, luistelijaa ei voi korvata ilman näkyvää syytä 
(loukkaantuminen, varusteen rikkoontuminen jne.). Rekisteröityjä varaluistelijoita voidaan 
kuitenkin ottaa korvaajiksi, jos ylituomari keskeyttää suorituksen loukkaantumisen tai 
varusteongelmien vuoksi. Jos joukkue ottaa varaluistelijan suoritukseen ilman ylituomarin 
keskeytystä, joukkueen suoritus hylätään. 
 
Joukkue ei tee ohjelmaa loppuun (965.8) 
Jos joukkue ei tee ohjelmaa loppuun, pisteitä ei anneta, ja kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 
 
Toimintaohje kilpailuihin 
tilanne mitä järjestäjä/ylituomari (yt) tekee 
Luistelijan/parin laittaessa välineitä 
kuntoon ja hän EI mene ylituomarin luo 

Musiikki soi koko ajan.  
Musiikki katkaistaan vain yt:n erikseen niin ilmoittaessa 

Luistelija/pari menee ylituomarin luo Musiikki soi koko ajan.  
Musiikki katkaistaan vain yt:n erikseen niin ilmoittaessa 

Ylituomari puhaltaa pilliin Musiikki soi koko ajan.  
Musiikki katkaistaan vain yt:n erikseen niin ilmoittaessa 

Ohjelma keskeytyy Ylituomari vastaa keskeytyksen pituuden mittaamisesta ja 
tekee tarvittaessa pistevähennyksen. 

Ohjelman kokonaiskesto 3 minuutin 
keskeytystilanteessa 

Ohjelman kokonaisaikaa ei voida mitata.  
Ylituomari tekee pistevähennyksen.  

Ohjelman puolivälin kerroin (yl) 
ohjelman keskeytyessä, 40 sekunnin 
tilanne ja luistelija jatkaa normaalisti 

puoliväli huomioidaan ja merkitään kuten normaalisti 

Ohjelman puolivälin kerroin (yl) 
ohjelman keskeytyessä, 3 minuutin 
tilanne 

a) 3 min keskeytyminen tapahtui puolivälin jälkeen: puoliväli 
huomioidaan ja merkitään kuten normaalisti, mutta 
keskeytyksen jälkeen tehdyt hypyt eivät saa 1,1 
kerrottua arvoa. 

b) 3 min keskeytyminen tapahtui ennen ohjelman puoliväliä, 
sitä ei huomioida eivätkä hypyt saa 1,1 kerrottua arvoa. 

Kilpailu keskeytyy yli 10 minuutin ajaksi Ylituomari antaa uuden verryttelyn lajin ja sarjan mukaan. 

Uuden jäädytyksen tarve Ylituomari päättää uudesta jäädytyksestä tarvittaessa. 
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14.4.  Käyttäytyminen 
 

Luistelijan ja hänen seuransa edustajien on kiinnitettävä erityistä huomiota 
urheilijamaiseen käyttäytymiseen. 
 
Jos kilpailija tai kilpailuun nimetty edustaja arvostelee julkisesti epäasiallisella tavalla 
tuomareita/teknisiä tai heidän kilpailuarviointiin liittyviä päätöksiään, tai muutoin toimii liiton 
kurinpitosääntöjen tai ISU:n sääntöjen vastaisella tavalla, liiton kurinpitolautakunnalla on 
oikeus määrätä ko. luistelija tai joukkue kilpailukieltoon (ISU 125 ja liiton kurinpitosäännöt 4 ja 
5 §) tai määrätä sakkorangaistus tai muu liiton kurinpitosääntöjen tai ISU:n sääntöjen mukainen 
sanktio. 
 
Hyviin tapoihin kuuluu kaikkien kilpailuun osallistuvien henkilöiden kunnioittaminen heidän 
tehtävistään riippumatta. Liiton sosiaalisen median pelisäännöt ovat liiton verkkosivuilla. 
 
Kaikki kilpailuissa nimetyissä tehtävissä toimivat henkilöt ovat vaitiolovelvollisia asioista, joita 
he tehtäväänsä hoitaessaan kuulevat tai havaitsevat. 
 

14.5.  Kansainväliseen toimintaan osallistuvan edustusluistelijan 
urheilijasopimus 

 

Maajoukkueisiin kuuluvilla luistelijoilla ja ISU:n kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin 
osallistuvilla muilla luistelijoilla/joukkueilla on oltava edustussopimus liiton kanssa. Mikäli 
luistelija/joukkue ei allekirjoita edustussopimusta, liitto ei ole velvollinen nimeämään 
luistelijaa/joukkuetta kansainvälisiin edustustehtäviin. (Katso myös kohta 3.4.) 
 
15.  KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KULKU 
 

15.1.  Kilpailujen haku ja myöntäminen 
Kilpailuja saa järjestää vain liiton jäsenseura. Järjestäjien tulee pyrkiä pitämään kilpailu 
mahdollisimman tiiviinä ja hyödyntää kilpailuun varattu jääaika tehokkaasti kaikki osapuolet 
huomioiden. 
 
a) Kaikki seuraavan kauden liiton kilpailujärjestelmään kuuluvat kilpailut ja interclub-kilpailut 

sekä sitä seuraavan kauden SM-kilpailut anotaan liitolta 1.4. mennessä. 
b) Kutsu- ja aluekilpailut anotaan liitolta erikseen syys- ja kevätkaudelle ilmoitettuun 

ajankohtaan mennessä. 
c) Kaikki kilpailut anotaan liiton ilmoittamalla tavalla. 

 
Kilpailuanomuksessa on oltava seuraavat tiedot: 

1. järjestävän seuran nimi 
2. kilpailun nimi 
3. kilpailupaikka 
4. ehdotus ajankohdasta 
5. kilpailusarjat 
6. mahdolliset osallistumisrajoitukset eri sarjoissa 
7. tieto mahdollisesta käytössä olevasta arviointi- ja tuloslaskentajärjestelmästä 

 
Liitto voi tarvittaessa muuttaa hakuaikoja. Tällöin muutoksesta ilmoitetaan ajoissa ja 
selkeästi jäsenseuroille. 
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Liiton nimeämä työryhmä käsittelee kilpailuhakemukset ja tekee järjestäjistä ja 
kilpailukalenterista ehdotuksen liittohallitukselle hyväksyttäväksi. Seuroja tiedotetaan 
asiasta heti kun se on mahdollista. SM-kilpailun järjestäjän päättää liittohallitus, ja se 
tiedottaa siitä hakuvuonna 15.6. mennessä. 
 
 Liitolla on tarvittaessa oikeus tehdä muutoksia kilpailukalenteriin. 

15.2.  Ilmoittautumismaksut 
Liiton alaisten kilpailujen (valinta/lohko-, loppu- ja SM-kilpailut) ilmoittautumismaksu on 
maksettava ilmoittautumisen yhteydessä järjestävän seuran ilmoittamalle tilille. 
Ilmoittautumismaksulla maksaja lunastaa luistelijalle/parille/joukkueelle osallistumisoikeuden 
kilpailuun. Muissa kilpailuissa voidaan noudattaa käytäntöä, että ilmoittautumismaksu 
veloitetaan arvioijakululaskun yhteydessä. 
 
Liiton alaisissa kilpailuissa ei saa ylittää seuraavia summia (valinta/lohko-, loppu- ja SM-
kilpailut): 
 

yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa 
kilpailusarja maksu 
SM-seniorit ja SM-juniorit 80 € 
seniorit, juniorit 65 € 
SM-noviisit 65 € 
SM-noviisit hopeafinaali, juniorit hopeafinaali 35 € 
noviisit ja debytantit  35 € 

 
muodostelmaluistelussa 
kilpailusarja maksu 
SM-seniorit ja SM-juniorit 220 € 
SM-juniori hopeafinaali (vain vo) 160 € 
SM-noviisit 160 € 

 
Muut sarjat ja kohdan 2.3 kilpailut enintään 

yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa 

kilpailusarja maksu  
1 ohjelma 

maksu 2 tai 
useampia 
ohjelmia 

seniorit, juniorit, SM-seniorit ja SM-juniorit, 
noviisit, SM-noviisit ja debytantit, joilla on 
ISU-arviointi 

45  60 € 

YL silmut, aikuiset, aluesarjat ja JT aikuiset 
sekä soolojäätanssijat, joilla on ISU-arviointi 40 € 60 € 

YL aluesarjat, silmut, aikuiset, taitajat, joilla 
on tähtiarviointikilpailut 
JT ne sarjat, joilla on jäätanssin 
pistearviointikilpailut 

25 € 40 € 

YL Tintit 15 €  
 

muodostelmaluistelussa 
arviointijärjestelmä maksu  

1 ohjelma 
maksu  

2 ohjelmaa 
ISU-arviointi 140 €  180 € 
Muodostelmaluistelun pistearviointi 100 €  
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Interclub-kilpailujen, liiton myöntämä järjestämisoikeus, ilmoittautumismaksut 
enintään 

kilpailusarja maksu  
1 ohjelma 

maksu 2 tai 
useampia 
ohjelmia 

Yksinluistelu, ISU-arviointi 60 € 90 € 
Tähtisarjat 50 € - 
Pariluistelu ja jäätanssi, ISU-arviointi 70 € 100 € 
Jäätanssin pistearviointi 50 € 75 € 
Muodostelmaluistelu, ISU-arviointi 175 € 300 € 
Muodostelmaluistelun pistearviointi 110 € - 

 

15.3.  Arvioijien korvaukset 
Arvioijien korvaukset kattavat kohtuulliset, enintään liiton matkakorvausten mukaiset kulut, 
jotka jaetaan osallistuvien seurojen kesken. Ks. liiton verkkosivuilta erilliset ohjeet 
kustannusten jaosta. 

 
Pääperiaate 

 

Kaikissa lajeissa arvioijien kustannukset jaetaan osallistuneiden luistelijoiden/ 
parien/joukkueiden luvulla. 
• 1 yksinluistelija = 1 luistelija 
• 1 pariluistelu/jäätanssipari = 1 pari, ei siis 2 luistelijaa 
• 1 muodostelmajoukkue = 1 joukkue, ei siis esimerkiksi 20 luistelijaa 
 

Kaikissa lajeissa jäämaksut ja tuomareiden taukokahvituskulut yms. jäävät seuran kustannuk-
siksi, eikä niitä jaeta osallistuneiden kesken. 

 
Järjestäjä maksaa kululaskut viipymättä kaikkien laskut saatuaan. 

 
Liitto maksaa yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin sekä muodostelmaluistelun SM-senioreiden 
ja SM-junioreiden SM-kilpailujen teknisten tuomaristojen kustannukset. 

 
Jokainen kilpailuun osallistuva seura on velvollinen osallistumaan arvioijakuluihin, ja ne on aina 
maksettava määräaikaan mennessä järjestäjälle. 
 

15.4.  Kilpailukutsu 
 

Kotimaan kilpailukutsu 
a) Kilpailukutsun sisällöstä, kuten aikataulusta ja arvonnasta, on neuvoteltava joko liiton 

nimetyn henkilön kanssa (liiton alaisten kilpailujen osalta) tai kilpailun ylituomarin kanssa 
ennen kutsun lähettämistä. 

b) kutsukilpailuissa seuroja voidaan pyytää ilmoittamaan etukäteen kilpailijamäärä/sarja. 
Kun määrät ovat selvillä, vahvistetaan seuroille, kuinka monta kilpailijaa voidaan ottaa 
mukaan, ja seura ilmoittaa osallistujiensa nimet. 
- kilpailukutsussa on mainittava, ilmoitetaanko kilpailijat nimillä vai lukumääränä. 

c) Kilpailukutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailuja  
 
Liiton verkkosivuilla kilpailunjärjestämisohjeissa on yksityiskohtaiset ohjeet kilpailukutsun 
sisällöstä sekä kilpailukutsumalli. 
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Interclub-kilpailujen (IC) kutsussa on lisäksi huomioitava seuraavat asiat: 
• Ulkomailta on kutsuttava vähintään viiden (5) maan seurojen luistelijoita 
• ISU 107.15 mukaan kilpailu on IC, kun vähintään kahden maan luistelijoita osallistuu. 
• Kilpailukutsussa on näyttävä, mitkä maat ja/tai seurat kutsutaan 
• Kilpailukutsu on lähetettävä myös liittoon, kuten myös internetlinkki täydellisiin 

tuloksiin 
• Kun veloitetaan IC-ilmoittautumismaksut, tuomarikuluja ei saa veloittaa miltään 

osallistuneelta maalta/seuralta. 
 
15.5.  Ilmoittautuminen 
 

Ainoastaan seuran valtuuttama henkilö tai henkilöt saa(vat) tehdä ilmoittautumiset kilpailuihin 
ja yksinluistelun testeihin. Ks. kohdat 4.3. ja 13. 
 

15.5.1.  Kotimaisiin kilpailuihin ilmoittautuminen 
 

Kirjallisessa ilmoittautumisessa on oltava selkeästi seuraavat tiedot: 
1. kilpailijoiden etu- ja sukunimi 
2. kilpailijoiden syntymäaika 
3. seuran vakuutus ilmoitettavien luistelijoiden kilpailupassin ja henkilöiden toimihenkilö-

passin voimassaolosta 
4. YL, PL-kilpailuilmoittautumiset: seuran vakuutus, että luistelijoilla on kilpailusarjaan ja/ 

tai kilpailuun vaadittavat perus- ja elementtitestit suoritettuna 
5. osallistuuko luistelija/pari/joukkue järjestettäviin harjoituksiin vai ei, ks. myös kohdat 

15.7. ja 15.12.1 
6. YL, PL: suorittaako luistelija ja minkä elementtitestitason elementtejä seuraavaa 

kautta/kausia varten 
7. sen henkilön nimi, joka edustaa seuraa virallisesti kilpailupaikalla 
8. seuran joukkueen muiden virallisten toimihenkilöiden ja valmentajien jne. nimet 

 
Ajan tasalla oleva suunniteltu ohjelma -lomake, musiikkitiedostot sekä mahdolliset mediatiedot 
toimitetaan kilpailukutsussa annettuun päivämäärään mennessä. 
 
Jos kilpailijoita joudutaan karsimaan jo ennen kilpailuja, karsinta aloitetaan kunkin seuran 
ilmoittaman luistelija/joukkuelistan viimeisestä luistelijasta/joukkueesta. 
 
Muodostelmaluistelujoukkueet ilmoitetaan kilpailuun erillisellä lomakkeella. Kotimaan kilpai-
luissa nimilistassa saa olla enemmän nimiä kuin joukkueen enimmäismäärä varaluistelijoineen 
yhteensä kyseisessä sarjassa on. Kilpailuun ilmoittavan seuran edustaja vastaa siitä, että 
joukkueen jäsenet täyttävät sarjan ikärajavaatimukset ja että ikärajat täyttämättömiä luistelijoita 
ilmoitetaan enintään sallittu määrä. Kunkin joukkueen luistelijajäsenen syntymäaika on 
merkittävä. Kilpailun järjestäjä tarkistaa nimilistat, jotka se saa kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä: Kotimaan kilpailuissa joukkue antaa vain yhden nimilistan ilmoittautumisen 
yhteydessä, varaluistelijoita ei tarvitse merkitä missään vaiheessa. 
 
Jos nimilistassa syntymäajat ovat virheelliset tai muuten puutteelliset, kisajärjestäjän on 
ilmoitettava siitä joukkueelle/seuralle. Jos ikärajat täyttämättömiä on liikaa, heidän paikkansa 
on katsomossa, eivätkä he siis saa pukeutua kilpailuasuun. Joukkue saa akkreditoinnin vasta 
kun oikea lista on toimitettu. Kotimaan kilpailuissa, kaikissa sarjoissa (SM/kansallinen sarja) 
sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua kilpailuverryttelyyn ennen 
joukkueen nimen kuulutusta. Joukkueiden vastuuhenkilöitä pyydetään huomioimaan jään 
laidan rajalliset tilat.   
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Joukkueen minimikoko kilpailusuorituksessa: 
• SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa toimitaan ISU 800 kohdan 2a mukaan: joukkueen 

kilpailusuorituksessa on 16 luistelijaa ja 800.2.f) mukaan poikkeustilanteessa voi olla 
vähintään 14 luistelijaa. Jos luistelijoita on joukkueessa vielä vähemmän, joukkue luistelee 
kilpailun ulkopuolella.  

• SM-noviisisarjassa kotimaassa joukkueen kilpailusuorituksessa on 12-20 luistelijaa eli 
minimikoko joukkueella on 12 ja ISU 800 kohtaa 2.f) ei voida heillä noudattaa. Jos SM-
noviisijoukkue on pienempi kuin 12, joukkue luistelee kilpailun ulkopuolella.  

• Muut sarjat: kilpailuvaatimuksissa kerrotaan, miten menetellään, jos joukkueen koko tai 
muut kriteerit eivät täyty, jolloin joukkue kilpailee kilpailun ulkopuolella.  

 
SM-sarjojen kilpailuissa ainoastaan 20 luistelijaa saa osallistua palkintojenjakoon. SM-mitalin 
saavat SM-juniori- ja SM-seniorisarjan sääntöjen mukaisen joukkueen koon enimmäisluku-
määrän luistelijat (20) ja SM-noviisisarjassa enintään 20 luistelijaa. Mitaleita ei jaeta joukkueen 
enimmäislukumäärän ylittäville joukkueen jäsenille. 
Muissa kuin SM-kilpailuissa järjestävä seura voi halutessaan jakaa mitalit kaikille joukkueen 
luistelijoille myös SM-sarjoissa. Tästä on ilmoitettava kilpailukutsussa/vahvistuksessa. 
Järjestävä seura voi halutessaan sallia palkintojenjakoon minoreiden, aikuisten, mastersien, 
senioreiden, junioreiden, noviisien ja tulokkaiden kohdalla enemmän luistelijoita, mutta määrä 
on ilmoitettava kilpailukutsussa/vahvistuksessa. (Ks. myös kohta 11.14.). 
 

15.5.2.  Testiin ilmoittautuminen ja osallistumisen peruuntuminen 
 
Ainoastaan seuran valtuuttama henkilö tai henkilöt saa(vat) tehdä ilmoittautumiset perus- ja 
elementtitesteihin. Luistelija nimetään liiton Hoika-järjestelmässä ja ilmoitetaan lisäksi suorit-
tamaan tarvittava testi. Ks. kohdat 4.3 ja 13. 
 
Jos testiin/testeihin osallistuminen perutaan vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen 
testitilaisuutta, osallistumismaksu palautetaan, eikä arvioijien kustannuksia veloiteta. Jos 
osanotto perutaan myöhemmin, osallistumismaksu palautetaan ainoastaan, mikäli järjestävälle 
seuralle on jätetty kirjallinen selvitys peruutuksesta. Peruutuksen syyksi hyväksytään 
esimerkiksi luistelijan loukkaantuminen/sairastuminen, jolloin on toimitettava lääkärintodistus. 
Mikäli osallistuminen perutaan ilman pätevää syytä, osallistujan on silti maksettava 
ilmoittautumismaksu järjestävälle seuralle, mutta arvioijien kustannuksia ei veloiteta. 
 

15.6.  Jälki-ilmoittautuminen 
 
Varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä on mahdollisuus jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-
ilmoittautumisessa ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumisaika on viisi 
(5) vuorokautta varsinaisen ilmoittautumisen päättymisestä, ellei kilpailun järjestäjä 
kilpailukutsussa määrittele tätä lyhyempää aikaa. Jos kilpailuun ilmoitettuja luistelijoita/ 
joukkueita joudutaan karsimaan, karsinta aloitetaan jälki-ilmoitetuista luistelijoista/ joukkueista. 
 
15.7.  Kilpailuosallistumisen peruuttaminen 
 
Jos seura peruuttaa kilpailijan (luistelija/pari/joukkue) osanoton vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kilpailun arvontaa, maksetaan osallistumismaksu takaisin. Jos osanotto 
peruutetaan myöhemmin, osallistumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että 
järjestävälle seuralle on jätetty kirjallinen selvitys peruutuksesta. Peruutuksen syyksi 
hyväksytään esimerkiksi kilpailijan (luistelija/pari) loukkaantuminen, jolloin on toimitettava 
lääkärintodistus. Mikäli osallistuminen peruutetaan ilman pätevää syytä, seuralta peritään 
normaalit arvioijien kustannukset.  
  

https://go.hoika.net/
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Mikäli muodostelmaluistelujoukkue peruu osallistumisensa kilpailuun myöhemmin kuin 36 
tuntia ennen sarjan harjoitusten tai kilpailun alkua, sen mukaan kumpi on aiemmin, peritään 
seuralta normaalit arvioijien kustannukset.  
 

15.8.  Kilpailuvahvistus 
 
a) Liiton alaisissa kilpailuissa järjestävä seura on velvollinen lähettämään välittömästi 

ilmoittautumisajan päätyttyä liitolle luettelon kilpailuun ilmoitetuista luistelijoista ja lopullisen 
aikataulun. SM-sarjojen kilpailuissa, joissa käytetään liiton tai muun toimijan 
tuloslaskentalaitteita, on kilpailuaikataulu varmistettava ja/tai laadittava yhdessä liiton 
vastuuhenkilön tai muun toimijan kanssa ennen vahvistuksen lähettämistä.  

b) Järjestävä seura on velvollinen lähettämään kilpailuun ilmoittautuneille seuroille, 
ylituomarille ja tuomaristojen jäsenille, varalla olijoille sekä muille nimetyille toimitsijoille 
osanottajaluettelon seuroittain ja luistelijan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä 
ja lopullisen aikataulun.  

 
Liiton verkkosivuilla kilpailunjärjestämisohjeissa on yksityiskohtaiset ohjeet 
kilpailuvahvistuksen sisällöstä sekä kilpailuvahvistusmalli. 

 
15.9.  Toimihenkilöt 
 

15.9.1  Arvioijat 
 
Tuomareina ja teknisinä toimihenkilöinä saavat toimia vain liiton voimassa olevassa 
tuomareiden ja teknisten luettelossa mainitut henkilöt (ks. kohta 12).  
 
Ylituomari vastaa kilpailun urheilullisesta kulusta (ISU 430.1, 920.1) ja päättää tuomariston 
kokoonpanon liiton alaisuuteen kuulumattomissa kilpailuissa. (ks. myös kohtia 12, 13.2. ja 
15.5.1.). 

15.9.2.  Muut toimihenkilöt 
 

• kilpailun johtaja 
- johtaa ja vastaa kaikista kilpailun kulkuun vaikuttavista seikoista (ks. kuitenkin ylituomarin 

tehtävät edellisestä kohdasta)  
• kilpailusihteeri, ellei tämä toimi kilpailun johtajana  
• tulostenlaskijat ja tietokone (ISU 352, 842) (ks. myös kohta 15.14.c), myös 

tähtiarviointikilpailuissa ja muodostelmaluistelun ja jäätanssin pistearvioinnissa  
• kuuluttaja 
• ajanottaja(t) 
• musiikinsoittaja(t) 
• videokuvaaja ISU-arvioinnin kilpailuissa 
• lääkintähenkilöstö 
• lähetit arviointipapereiden keräämistä varten 
• jäänkunnostajat 
• porttivahdit 
 
Katso myös kohta 15.12. Lisäksi liiton verkkosivuilla julkaistavat kilpailunjärjestämisohjeet 
sisältävät yksityiskohtaista tietoa kilpailuun tarvittavista toimihenkilöistä.  
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15.10.  Kilpailualue (ISU 342 ja 822) 
 

Luistelualueen koko on enintään 60 x 30 metriä, eikä se saa olla 56 x 26 metriä pienempi 
(ISU 342 ja 822). 
 
15.11.  Arvonnat 
 

Kaikkia lajeja koskevat arvontasäännöt  
Arvontatapa, -aika ja -paikka on ilmoitettava kilpailukutsussa ja -vahvistuksessa. Arvonta 
voidaan toteuttaa satunnaisarvontatoiminnolla tai erillisenä tilaisuutena. Luistelujärjestyksen 
arvonnan lisäksi arvotaan tuomareiden istumajärjestys. 
 

• Satunnaisarvontatoiminnolla tehtävässä arvonnassa paikalla on oltava lisäksi myös 
vähintään kaksi (2) arvontaa valvovaa henkilöä. 

 
• Arvontatilaisuus on avoin tilaisuus, jonka ylituomari hoitaa. Nimenhuudon jälkeen 

ylituomari arpoo osanottajaluettelosta sen seuran, josta lähdetään arpomaan 
ensimmäisen osakilpailun luistelujärjestys. Arpanumeron nostaa vuorossa oleva 
kilpailija, hänen seuransa edustaja tai järjestäjän edustaja. ISU 512, 513, 962, 963. 
o Arvontilaisuudessa tarvitaan  

- alkuperäiset ilmoittautumiset 
- arvontanumerot ja läpinäkymätön pussi 
- osanottajaluettelo, joka on seuran lyhytnimen mukaan aakkosjärjestyksessä ja 

luistelijat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä 
- luettelo sarjaan nimetyistä tuomareista sukunimen mukaisessa 

aakkosjärjestyksessä 
o Arvonnasta poissa olevan kilpailijan oletetaan osallistuvan kilpailuun, ellei 

osallistumista viimeistään arvontatilaisuudessa peruuteta. 
o Arvontatilaisuudessa ylituomari ja kilpailun johtaja antavat ohjeet kilpailun kulusta. 
o Arvonnoissa on oltava järjestävän seuran kilpailutoimitsija, joka kirjaa 

luistelujärjestyksen. 
 

• Arvonnan läpiviennistä on sovittava kilpailun ylituomarin ja sen suorittavan henkilön tai 
tahon kanssa. 

 
Kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma tai jäätanssissa kuvio- tai rytmitanssi 
ja vapaatanssi, vapaaohjelman/vapaatanssin luistelujärjestys on kotimaan kilpailuissa 
lyhytohjelma/kuvio/rytmitanssituloksen käänteinen järjestys. 
 
Liiton kalenterin kaikkien lajien ja sarjojen SM/loppukilpailussa/kulta- ja hopeafinaalissa/ 
kauden viimeisessä kilpailussa ensimmäisen kilpailuosion luistelujärjestys on valinta/ lohko-
kilpailujen pisterankingin käänteinen järjestys, mutta luistelujärjestys arvotaan ryhmittäin. 
Kunkin ryhmän sisäistä arvontaa varten kilpailijat järjestetään seuran lyhytnimen ja kilpailijan 
sukunimen/joukkueen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Mikäli kaikki kilpailijat ovat 
yhdessä ryhmässä, noudatetaan ISU:n arvontaryhmäsääntöä (ISU 513, 980). 
 
Mikäli yksin- tai pariluistelun ja jäätanssin SM-junioreiden ja -senioreiden edellisen vuoden 
mitalistit eivät ole osallistuneet mitalisarjassaan valintakilpailuihin, heidät arvotaan SM-
kilpailuissa viimeisenä luistelevaan ryhmään. 
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Yksinluistelua, pariluistelua ja jäätanssia koskevat arvontasäännöt 
o Liiton alaisissa kilpailuissa arvontatilaisuus saa olla kolme (3) vuorokautta ennen 

ensimmäisen kilpailuosion alkua ja viimeistään kilpailua edeltävänä iltana kello 21.00. 
o Muissa kilpailuissa arvonta saa olla aikaisintaan seitsemän (7) vuorokautta ennen 

ensimmäisen kilpailuosion alkua.  
o Arvontatilaisuudessa on oltava läsnä ylituomari tai hänen valtuuttamansa tuomari ja 

kilpailun järjestäjän edustaja. 
 
Mikäli arvonta on (useita) päiviä ennen kilpailun alkua ja/tai arvonta suoritetaan etukäteen 
satunnaisarvontatoiminnolla, luistelujärjestys julkaistaan yhtenäisenä listauksena. 
Kilpailuvahvistuksessa on ilmoitettava, mihin mennessä ja kenelle ilmoitetaan mahdollinen 
poisjäänti. Ryhmäjaot vahvistetaan ja julkaistaan kyseisen ajankohdan jälkeen. Kun ne on 
vahvistettu ja niistä on tiedotettu, niitä ei enää muuteta. 
 
Muodostelmaluistelua koskevat arvontasäännöt  
• Liiton alaisissa kilpailuissa arvonta saa olla aikaisintaan 10 vuorokautta ennen 

ensimmäisen kilpailuosion alkua ja sen pitää olla viimeistään tuntia ennen sitä. 
• Arvonnassa on oltava läsnä ylituomari tai hänen valtuuttamansa tuomariston jäsen ja 

kilpailun järjestäjän edustaja. Jos joukkue ei voi olla edustettuna arvonnassa, sen on 
sovittava etukäteen, kuka välittää heille tiedotusasiat. 

 

15.12.  Erikoisohjeet  
 

15.12.1.  Harjoitukset ja jäähän tutustuminen 
 
Kotimaan kilpailut, erilaisia harjoituksien/jäähän tutustumisen tilanteita ja kuinka niissä 
toimitaan: 
 

Arvonta suoritetaan useita päiviä 
etukäteen joko arvontatilaisuutena tai 
satunnaisarvontatoiminnolla 

Saa harjoitella kilpailujäällä, kunnes jäähän 
tutustuminen tai kilpailuharjoitteluaika alkaa. 

Arvonta on kilpailua edeltävänä tai 
samana päivänä 

Ei saa enää harjoitella kilpailujäällä, ellei kyseessä 
ole kilpailujen jäähän tutustuminen tai harjoitus. 

Harjoitukset kilpailua edeltävänä 
päivänä, soitetaan ohjelmamusiikit Saa harjoitella omilla jäillä. 

Harjoitukset kilpailupäivänä, 
soitetaan ohjelmamusiikit Ei saa harjoitella omilla jäillä. 

Jos osallistuu jäähän tutustumiseen 
tai kilpailua edeltävänä päivänä 
järjestettyihin harjoituksiin, joissa 
soitetaan ohjelmamusiikit 

Ei saa harjoitella enää millään muilla jäillä. 

Ei ole osallistunut jäähän 
tutustumiseen eikä kilpailua 
edeltävänä päivänä järjestettyihin 
harjoituksiin, joissa soitetaan 
ohjelmamusiikit 

Ei saa enää harjoitella kilpailujäällä kyseisen 
ajankohdan jälkeen. 

Jäähän tutustuminen ei ole harjoitus, saa harjoitella omilla jäillä kilpailun alkuun asti. 
 
Jos ei ole harjoituksia tai jäähän tutustumista, saa harjoitella omilla jäillä kilpailun alkuun asti.  
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15.12.1.1  Yksin- ja pariluistelukilpailut 
 
Yksinluistelun ja pariluistelun kuulutusohjeet  ks. erikseen julkaistut kuulutusohjeet. 
Ohjeita kilpailun järjestämiseksi   ks. erikseen julkaistut ohjeet. 
 
Verryttelyajat ja ryhmäkoot yksin- ja pariluistelussa (ISU 514) 
 
Harjoitukset 
Harjoitukset järjestetään vain SM-kilpailuissa. Muissa kilpailuissa järjestävä seura voi tarjota 
harjoituksen/jäähän tutustumisen kilpailujäällä ennen ensimmäistä kilpailuosiota, ja seura saa 
periä siitä kohtuullisen maksun, enintään 10 €/luistelija. 
 
Harjoituksen keston on oltava saman mittainen kaikilla sarjan ryhmillä. Harjoitusten 
luistelujärjestys on sama kuin kilpailusuoritusten järjestys. Harjoitusten on oltava niin pitkät, 
että kaikkien luistelijoiden ohjelmamusiikit ehditään soittaa. Ohjelmamusiikkien soittoa edeltää 
kilpailuverryttelyn mittainen verryttely. Ohjelmamusiikin kesto kuulutetaan. Kuulutusesimerkki: 
Vuorossa Miina Mainio, Niemelän Notkeat, valmistautuu Alma Ahkera. 
 
Jäähän tutustumisen keston on oltava saman mittainen kaikilla sarjan ryhmillä. 
Luistelujärjestys voi olla seuroittain tai kilpailujärjestyksen mukainen. Jäähän tutustumisessa 
luistelijat jaetaan tasakokoisiin tai mahdollisimman samankokoisiin ryhmiin ja ryhmässä saa 
olla enintään 10 luistelijaa. Jäähän tutustumisessa ei soiteta ohjelmamusiikkeja. 
 
Kilpailijan harjoituksen ja kilpailun välisen ajan on oltava vähintään 2 tuntia. Jäähän 
tutustumista ei lasketa harjoitukseksi. 
 
Kilpailut 
Verryttelyajat ja verryttelyryhmien enimmäiskoot yksinluistelusarjoissa ja liiton alaisissa 
kilpailuissa (ISU 514, Communication 2328 ja liiton päätösten mukaan): 
 

Kilpailusarja verryttelyaika 
lyhytohjelma 

verryttelyaika 
vapaaohjelma 

verryttelyryhmien 
enimmäiskoko 

SM-seniorit 6 min 6 min 6 
SM-juniorit 6 min 6 min 6 

SM-noviisit  4 min 5 min lyhytohjelma: 8 
vapaaohjelma 8 

debytantit  - 5 min 8 

seniorit 5 min 6 min lyhytohjelma 6 
vapaaohjelma 6 

juniorit 5 min 6 min lyhytohjelma 6 
vapaaohjelma 6 

noviisit  - 5 min 8 
silmut - 4 min 8 
minit - 4 min 10 
tintit  - 4 min 10 
aluejuniorit, -noviisit,  
-debytantit - 5 min 8 

taitajat - 4 min 8 
aikuiset  - 5 min  
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Samassa verryttelyryhmässä voi luistella toisen sarjan edustaja tai edustajia, jos suurin sallittu 
ryhmäkoko ei ylity.  
• Toisen sarjan edustaja/edustajat luistelee /luistelevat aina ryhmän ensimmäisenä/ 

ensimmäisinä.  
• Jos kilpailussa on 8 naisluistelijaa ja 2 miesluistelijaa, voidaan verryttelyryhmät jakaa niin, 

että ensimmäisessä luistelee 2 miestä ja 4 naista ja toisessa 4 naista.  
o Alkuperäistä sarjan ryhmäjakoa ei saa muuttaa, jos toisen sarjan luistelijat lisätään 

luistelemaan ensimmäisen ryhmän alkuun.  
o Määriteltyjä verryttelyryhmien enimmäiskokoja on noudatettava ja/tai neuvoteltava 

poikkeamista ylituomarin tai liiton edustajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.  
 
Koska liiton kilpailujärjestelmän SM- ja loppukilpailuissa luistelujärjestys on pisterankingin 
käänteinen järjestys ja ryhmän sisällä arvotaan sen luistelujärjestys, säännöissä määritellyistä 
verryttelyryhmäjaoista ei saa poiketa. 
 
Pariluistelun verryttelyajat ja ryhmäkoot ks. ISU 514 ja ISU Communication 2328. 
 
Kilpailusuorituksen keston mittaaminen aloitetaan sillä hetkellä, kun luistelija tai parin 
ensimmäinen luistelija alkaa liikehtiä (kädet, pää jne.) tai luistella, ja se lopetetaan, kun 
luistelija/pari täydellisesti pysähtyy (ISU 502). 
 
15.12.1.2  Jäätanssikilpailut 
 
Jäätanssin kuulutusohje  ks. erikseen julkaistu kuulutusohje 
Ohjeita kilpailun järjestämiseksi  ks. erikseen julkaistut ohjeet 
 
Harjoitukset 
Harjoitukset järjestetään vain SM-kilpailuissa. Muissa kilpailuissa järjestävä seura voi tarjota 
harjoituksen/jäähän tutustumisen kilpailujäällä ennen ensimmäistä kilpailuosiota, ja seura saa 
periä siitä kohtuullisen maksun, enintään 10 €/luistelija. 
 
Harjoituksen keston on oltava saman mittainen kaikilla sarjan ryhmillä. Harjoitusten 
luistelujärjestys on sama kuin kilpailusuoritusten järjestys. Harjoitusten on oltava niin pitkät, 
että kaikkien luistelijoiden ohjelmamusiikit ehditään soittaa. Ohjelmamusiikkien soittoa edeltää 
kilpailuverryttelyn mittainen verryttely. Ohjelmamusiikin kesto kuulutetaan. Kuulutusesimerkki: 
Vuorossa Miina Mainio, Niemelän Notkeat, valmistautuu Alma Ahkera. 
 
Jäähän tutustumisen keston on oltava saman mittainen kaikilla sarjan ryhmillä. Luistelu-
järjestys voi olla seuroittain tai kilpailujärjestyksen mukainen. Jäähän tutustumisessa luistelijat 
jaetaan tasakokoisiin tai mahdollisimman samankokoisiin ryhmiin ja ryhmässä saa olla 
enintään 10 luistelijaa. Jäähän tutustumisessa ei soiteta ohjelmamusiikkeja. 
 
Parin harjoituksen ja kilpailun välisen ajan on oltava vähintään 2 tuntia. Jäähän tutustumista ei 
lasketa harjoitukseksi. 
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Kilpailut 
Verryttelyajat ja verryttelyryhmien enimmäiskoot jäätanssisarjoissa ja liiton alaisissa 
kilpailuissa (ISU 514, Communication 2313 ja liiton päätösten mukaan). 
 

Kilpailusarja verryttelyaika 
kuviotanssi 

verryttelyaika 
rytmitanssi 

verryttelyaika 
vapaatanssi 

verryttelyryhmien 
enimmäiskoko 

SM-seniorit 3 min 5 min 5 min 5 
SM-juniorit 3 min 5 min 5 min 5 

SM-noviisit  3 min  5 min kuviotanssi: 6 
vapaatanssi: 5 

debytantit  3 min - 3 min kuviotanssi: 6 
vapatanssi: 5 

noviisit  3 min - 3 min kuviotanssi: 6 
vapaatanssi: 5 

aikuiset  3 min 5 min 5 min 
kuviotanssi: 6 
rytmitanssi: 5 

vapaatanssi: 5 

tulokkaat 3 min - 3 min kuviotanssi: 6 
vapaatanssi: 5 

 

Soolojäätanssijoilla noudatetaan sarjatasoa vastaavia tanssikohtaisia verryttelyaikoja ja 
ryhmäkokoja. 
 
Samassa verryttelyryhmässä voi luistella toisen sarjan pari tai pareja, jos suurin sallittu 
ryhmäkoko ei ylity. 

o Määriteltyjä verryttelyryhmien enimmäiskokoja on noudatettava ja/tai neuvoteltava 
poikkeamista ylituomarin tai liiton edustajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.  

 
Koska liiton kilpailujärjestelmän SM- ja loppukilpailuissa luistelujärjestys on pisterankingin 
käänteinen järjestys ja ryhmän sisällä arvotaan sen luistelujärjestys, säännöissä määritellyistä 
verryttelyryhmäjaoista ei saa poiketa. 
 
Kilpailun verryttely ja -suoritus 
Kuviotanssin verryttely ensimmäinen 30 s ilman musiikkia ja heti sen jälkeen kyseisen 

kuviotanssin ISU-jäätanssilevyn kappaletta 6 jäljellä olevan 
verryttelyn ajan (2 min 30 s) 

 
Rytmi- ja vapaatanssissa  normaali verryttely, jonka aikana voidaan soittaa normaalia 

taustamusiikkia. 
 
Kilpailusuorituksen keston mittaaminen aloitetaan sillä hetkellä, kun parin ensimmäinen 
luistelija alkaa liikehtiä (kädet, pää jne.) tai luistella, ja se lopetetaan, kun pari pysähtyy 
kokonaan (ISU 502). Jäätanssissa myös nostojen kestot mitataan. 
 

15.12.1.3.  Muodostelmaluistelukilpailut 
 
Muodostelmaluistelun kuulutusohje  ks. erikseen julkaistu kuulutusohje 
Ohjeita kilpailun järjestämiseksi  ks. erikseen julkaistut ohjeet 
 
Harjoitukset  
SM-sarjojen joukkueilla lohko/valinta- ja SM-kilpailuissa järjestetään harjoitukset. Muiden ISU-
arvioinnin sarjojen joukkueille lohko/valinta- ja kolmannessa kilpailussa suositellaan harjoi-
tuksen järjestämistä aikataulun puitteissa. 
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Harjoitusten luistelujärjestys on sama kuin kilpailusuoritusten järjestys. Ohjelmamusiikki 
soitetaan SM-sarjojen harjoituksissa kaksi (2) kertaa ja muissa sarjoissa yhden (1) kerran, ja 
sen kesto kuulutetaan.  
 
Verryttelyajat ja ryhmäkoot (ISU 830 ja 981 ja liiton päätösten mukaan) 
 

Kilpailusarja harjoituksen kesto/joukkue verryttelyryhmien 
enimmäiskoko 

SM-seniorit  
Lyhytohjelma 10 min 6 

Vapaaohjelma 12 min 5 

SM-juniorit 
Lyhytohjelma 10 min 6 

Vapaaohjelma 12 min 5 
SM-noviisit Vapaaohjelma 10 min 6 
Minorit Vapaaohjelma 5 min 8 
Seniorit Vapaaohjelma 5 min 6 
Juniorit Vapaaohjelma 5 min 6 
Noviisit - 8 
Tulokkaat - 8 
Masters Vapaaohjelma 5 min 6 
Aikuiset - 6 

 
Joukkueen harjoituksen ja kilpailusuorituksen välillä on oltava vähintään 1,5 tuntia.  
 
Suositellaan, että aina kun mahdollista, käytetään suurimpia sallittuja verryttelyryhmäkokoja ja 
samassa verryttelyryhmässä voi olla eri sarjojen joukkueita.  
 
Koska liiton kilpailujärjestelmän SM/loppukilpailuissa luistelujärjestys on pisterankingin 
käänteinen järjestys ja ryhmän sisällä arvotaan sen luistelujärjestys, säännöissä määritellyistä 
ryhmäjaoista ei saa poiketa. 
 
Kilpailusuoritus 
Jään tasalla oleva ylituomarin avustaja päästää kunkin joukkueen jäälle verryttelemään 
edellisen joukkueen poistuttua jäältä. Joukkueella on vähintään yksi minuutti verryttelyaikaa 
ennen kuin heidät kuulutetaan omaan suoritukseensa. 

• Kotimaan kilpailuissa sallitaan kaikkien joukkueeseen nimettyjen luistelijoiden osallistua 
kilpailuverryttelyyn ennen joukkueen nimen kuulutusta. 
o Järjestäjä voi tarvittaessa rajoittaa jään laidalle pääsevien henkilöiden määrää. 

• Kun joukkue on kuulutettu, sen on oltava alkuasennossa minuutin kuluessa.  
o SM-sarjoissa, jos joukkue ei ole alkuasennossa minuutin kuluessa, musiikki 

laitetaan päälle. 
o Kansallisissa sarjoissa odotetaan, että joukkue on alkuasennossa ennen kuin 

musiikki laitetaan päälle. 
• Kilpailusuorituksen jälkeen jäältä poistumiseen voidaan käyttää enintään 30 sekuntia. 

(ISU 838, 964). Ks. myös kohta 14.3. 
 
Kilpailusuorituksen keston mittaaminen aloitetaan sillä hetkellä, kun yksikin luistelija alkaa 
liikehtiä (kädet, pää jne.) tai luistella, ja se lopetetaan, kun joukkue täydellisesti pysähtyy (ISU 
952). 
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15.13.  Protestit ja tulosten korjaaminen (ISU 123, 124) 
1. Protesti voidaan tehdä kilpailussa epäillystä sääntöjen rikkomisesta, ellei 

protestimahdollisuutta ole erikseen säännöissä kielletty. Ylituomari päättää kaikista 
protesteista. Protesti on jätettävä ylituomarille kirjallisena määritellyn ajan kuluessa. 
Mukaan on liitettävä kilpailun osallistumismaksun suuruinen rahasumma. Jos protesti 
hyväksytään, maksu palautetaan. Jos protestia ei hyväksytä, maksu välitetään liitolle. 
 

2. Protestin voivat tehdä 
- kilpailuun rekisteröidyt luistelijat (muodostelmaluistelussa joukkueen rekisteröidyt 

kapteenit) tai rekisteröidyt joukkueenjohtajat 
- järjestävän seuran järjestelytoimikunnan jäsenet tai osallistuvien seurojen viralliset 

edustajat sen kilpailijan tai niiden kilpailijoiden luvalla, jo(i)ta protesti koskee 
 

3. Aikarajat 
a) Protesti kilpailijan osanottoa vastaan on tehtävä ennen kilpailun alkua. Jos päätöstä ei 

voida tehdä ennen kilpailun alkua, kilpailija saa osallistua, mutta tulosten julkistamista 
ja palkintojenjakoa on lykättävä siihen asti kun asia on ratkaistu. 

b) Protesti kilpailun tuomaristojen kokoonpanoa vastaan on tehtävä 30 minuutin kuluessa 
siitä, kun se on julkistettu. 

c) Tuloksista voi protestoida vain, jos niissä on laskuvirheitä, kuitenkin viimeistään 24 
tunnin kuluessa kilpailuosion päättymisestä. 

d) Kaikki muut protestit on tehtävä välittömästi kilpailun jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 
minuutin kuluessa kilpailuosion päättymisestä. 

e) Myöhemmin esitettyjä protesteja ei oteta huomioon. 
 

4. Protesteihin liittyviä rajoituksia 
a) Tuomareiden ja teknisen tuomariston suorittamaa arviointia vastaan ei voi protestoida 

(ns. field of play -päätöksiä). 
b) Tuloksista voi protestoida vain, jos niissä on laskuvirhe. Väärä elementin nimeäminen 

tai tason määritys katsotaan inhimilliseksi erehdykseksi, ei matemaattiseksi 
laskuvirheeksi. 

c1) Jos ylituomari toteaa ennen palkintojenjakoa tai kilpailuosion tai lopputulosten 
julkistamista, että tietojen syöttäjä (DO) on tehnyt syöttövirheen, virhe voidaan korjata, 
kun myös tekninen kontrolleri ja molemmat tekniset spesialistit toteavat virheen 
tapahtuneen. 

c2) Jos ylituomari toteaa tuloksissa laskuvirheen 24 tunnin kuluessa kilpailuosion tulosten 
julkistamisesta tai palkintojenjaosta, virhe voidaan korjata, vaikka protestia ei ole tehty. 
Teknisen kontrollerin ja molempien teknisten spesialistien on myös todettava virheen 
tapahtuneen. Jos korjauksesta seuraa muutoksia luistelijoiden sijoituksissa, palkinnot 
jaetaan korjattujen tulosten mukaisesti. 

d) Ylituomari laatii kohtien a)–c) mukaisista tapauksista selostuksen, jonka kaikki 
teknisen tuomariston jäsenet allekirjoittavat. Selostus liitetään ylituomariraporttiin. 

 
5. Ylituomarin päätös 

a) Ylituomari tekee protestista päätöksen kirjallisesti ja mahdollisimman pian. Ylituomari 
huolehtii päätöksen toimittamisesta protestin tekijälle. Protesti ja siihen liittyvä päätös 
toimitetaan liittoon ylituomariraportin liitteenä. 

b) Jos protesti tehdään aikarajan jälkeen tai asiasta, josta ei sääntöjen mukaan voi tehdä 
protestia, ylituomari tekee protestista hylkäävän päätöksen kirjallisesti 
protestisääntöön viitaten, mutta käsittelemättä protestin sisältöä. 
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c) Ylituomari voi halutessaan julkistaa hänelle jätetyt protestit ja näin toimiessaan myös 
päätöksensä. Jos mahdollista, julkistamisen tulisi tapahtua viimeistään 30 minuutin 
kuluessa kilpailuosion tai kilpailun päättymisestä. 

d) Ylituomarin päätös on lopullinen.  
e) Päätöksestä voi valittaa vain, jos se koskee kilpailijan kelpoisuutta, tulosten 

laskuvirhettä tai tuomaristojen kokoonpanoa ja on näitä koskevien sääntöjen 
vastainen. Valitusoikeus on samoilla henkilöillä kuin oikeus tehdä protesti. Valitus 
osoitetaan liittohallitukselle, ja se on jätettävä 30 päivän kuluessa päätöksestä. 

 
15.14.  Kilpailun kulku 
 
Tässä kohdassa ovat tärkeimmät kilpailun kulkuun liittyvät asiat. Erikseen julkaistaan 
tarkemmat lajikohtaiset kilpailujen järjestämisen ohjeet. 
 
a) Kilpailujärjestys ja kilpailupäivien kestot ISU 344, 830 
 

Lyhyt- ja vapaaohjelmakilpailu on pääsääntöisesti järjestettävä eri päivänä.  
Kilpailu harjoituksineen tulee järjestää sujuvaksi, ja turhaa pitkittämistä tulee välttää, 
kuitenkin niin, etteivät kilpailut ala ennen klo 9.00 (harjoitukset voivat alkaa niin aikaisin kuin 
järjestäjät haluavat, mutta ei mielellään ennen klo 6.00). SM-sarjojen kilpailuissa, joissa on 
liiton tuloslaskentalaitteet, kilpailut voivat alkaa aikaisintaan klo 9.30. 
 
Interclub- ja isojen kutsukilpailujen päivien pituudet 
arkikilpailut 14.00 - 22.00 
Lauantai- ja 
arkipyhäkilpailut 08.30 - 21.30 

sunnuntaikilpailut 08.30 - 19.30 
 
Jos kilpailuun ilmoittautuu yhteensä vähemmän kuin 18 kilpailijaa, kilpailu voidaan järjestää 
yksipäiväisenä. Kilpailijan lyhyt- ja vapaaohjelmakilpailun tai kuvio/rytmi- ja vapaatanssin 
välillä on kuitenkin oltava vähintään neljän (4) tunnin tauko. 
 

b) Aikataulun laskemisessa huomioitavaa: 
- kilpailijoiden määrä 
- verryttelyryhmien määrät ja koot 
- verryttelyaikojen ja ohjelmien kestot 
- tuomareiden määrä (3–9) ja pisteidenanto- ja kuulutusaika 
- jäänkunnostuksen kesto 
- käytettävissä olevan arviointijärjestelmän vaikutukset  
 
Ks. myös kohta 15.8. sekä erilliset kilpailujen järjestämisohjeet. 
 

c) Sihteeristö ja tulospalvelu (ks. myös kohtaa 15.9.2.) 
Kilpailuissa, joissa tuomareilla on tietokoneet, pisteet siirtyvät automaattisesti 
tuloslaskentajärjestelmään. Kilpailuissa, joissa elementit ja pisteet syötetään käsin, on 
oltava tietokone, tietojen syöttäjä ja lukija. 
 
Kilpailun ylituomari ja kontrolleri vastaavat siitä, että kustakin kilpailusta saadaan kaikilta 
osin julkaistavat tulokset. 
 
Ylituomarin ja kontrollerin on hyväksyttävä lopputulokset ennen niiden julkistamista.  
 

d) Ajanotto ISU 502, 952 
Ks. kyseisen lajin kohdalta kohdasta 15.12.  



SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO – SÄÄNTÖKIRJA NRO 24 (1.7.2020 – 30.6.2021) 
 
          
 

72 

 
e) Kuulutus  

Järjestäjän on huolehdittava siitä, että kilpailupaikalla on kaikkina kilpailupäivinä pätevä 
kuuluttaja.  
 

f) Musiikin volyymitaso ISU 343, 823  
Harjoituksissa ja kilpailuissa musiikin voimakkuus ei saa ylittää missään kohtaa jäähallia  
85-90 dB. Volyymitasoa on valvottava koko ajan.  
 

g) Pukusuojat ja muut tarpeelliset tilat  
Kilpailijoiden ja tuomaristojen käyttöön on varattava tarkoituksenmukaiset lämpimät 
pukusuojat. Tuomariston tila voi olla myös muu lämmitetty, tarkoituksenmukainen tila 
jäähallilla.  
 

h) Kilpailupaikalla tarvitaan: 
• soittimet, jotka ovat samat harjoituksissa ja kilpailuissa ISU 343, 823 
• desibelimittari 
• luistelijakohtaiset arviointilomakkeet lyhyt- ja vapaaohjelmakilpailua varten  
• teknisille toimihenkilöille ennen ensimmäisiä harjoituksia kilpailijoiden suunniteltu 

ohjelma -lomakkeet 
 

i) Ennen tulosten julkistamista kilpailija ei saa esiintyä saman kilpailun yhteydessä järjestet-
tävässä näytöksessä.  

 
j) Kaikkien liiton kilpailukalenteriin merkittyjen kilpailujen sähköinen protokolla 

valinta/lohko- ja loppukilpailuista on lähetettävä liittoon välittömästi kilpailun päätyttyä.  
 
SM-kilpailujen täydelliset tulokset paperilla (protocol) on lähetettävä liittoon viikon sisällä 
kilpailujen päättymisestä.  

 

16.  SM-MITALIT JA -PALKINNOT 
 

16.1. SM-kilpailuissa jaettavat mitalit ja palkinnot 
Yksinluistelu, pariluistelu ja jäätanssi 

Kaikki SM-sarjat Suomen mestaruusmitalit jaetaan SM-kilpailujen kaikissa 
sarjoissa kolmelle parhaiten sijoittuneelle 

Seniorinaiset, sarjan voittaja Jääkuningattaren kruunu (Eduskunnan urheilukerho) 
Seniorinaiset, sarjan voittaja Kiertopalkinto 
Seniorimiehet, sarjan voittaja Malja 
Junioritytöt, sarjan voittaja Kiertopalkinto 
Junioripojat, sarjan voittaja Malja 
Noviisitytöt, sarjan voittaja Kiertopalkinto (Järvenpään Taitoluistelijat ry) 
Noviisipojat, sarjan voittaja Malja (vuoden 1994 junioripojat ja seniorimiehet) 

 
Kiertopalkintojen lahjoittajien nimet ovat suluissa palkinnon perässä.  
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Muodostelmaluistelu 

Kaikki SM-sarjat 

Suomen mestaruusmitalit jaetaan koko kilpailun kolmelle 
parhaalle joukkueelle ja mestaruuskilpailuissa olleille 
varaluistelijoille.  
 
Mitalin saavat SM-seniori- ja SM-juniorisarjan sääntöjen 
mukaisen joukkueen koon enimmäislukumäärän luistelijat 
(20) ja SM-noviisisarjassa enintään 20 luistelijaa. Mitaleita 
ei jaeta joukkueen enimmäislukumäärän ylittäville 
joukkueen jäsenille. Ks. Kohta 15.5.1.  

Seniorit, sarjan voittaja Kiertopalkinto 
Juniorit, sarjan voittaja Kiertopalkinto 
Noviisit, sarjan voittaja Kiertopalkinto 

 

SM-kilpailuissa jaettavien kiertopalkintojen saajien on kaiverrutettava ja kiillotutettava nämä 
palkinnot ja ne on palautettava hyvissä ajoin seuraavien SM-kilpailujen järjestäjille. Liitto 
maksaa kaiverrus- ja kiillotuskustannukset. 
 

16.2.  Liiton kevätkokouksessa jaettavat kiertopalkinnot 
SM-kilpailujen perusteella jaettavat kiertopalkinnot 
Yksin- ja pariluistelu 
Seniorinaiset Malja 
Seniorimiehet Kiertopalkinto 
Senioriparit Kiertopalkinto 
Junioritytöt Miniatyyriruusu 
Junioripojat Aarne Ellilän malja 
Noviisitytöt Bertel Nikkasen malja 
Noviisipojat Marcus Nikkasen malja 
Jäätanssi 
Seniorijäätanssijat Kiertopalkinto 
Juniorijäätanssijat Kiertopalkinto 
Noviisijäätanssijat Harry Bogomoloffin malja 
Muodostelmaluistelu 
Seniorit Malja 
Juniorit Jane Erkon malja 
Noviisit Marie Lundmarkin malja 
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Muut kiertopalkinnot 
Vuoden kansainvälinen kilpailusuoritus 
Yksin- ja pariluistelu Marie Lundmarkin malja 
Jäätanssi Marie Lundmarkin malja 
Muodostelmaluistelu Marie Lundmarkin malja 
  
Vuoden tuomari Aune Lähteenmäen kiertopalkinto 
Vuoden paras seura Ludovika ja Walter Jacobssonin muistopalkinto 

 

Palkinto jaetaan vuodeksi kerrallaan kauden SM-kilpailuissa 
parhaiten menestyneelle seuralle. 

 
Liiton kevätkokouksessa jaettavien kiertopalkintojen saajien on palautettava palkinnot liiton 
toimistoon 1.3. mennessä ennen seuraavaa jakotilaisuutta. Ennen palauttamista palkinnot on 
kiillotutettava ja kaiverrutettava, kustannukset maksaa liitto. 

 

16.3.  Loppukilpailuissa jaettavat kiertopalkinnot 
Yksinluistelu 
Debytanttitytöt Kiertopalkinto 
Debytanttipojat Leena Vainion kiertopalkinto 
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LIITE 1  -  ARVONTARYHMIEN KOKO (ISU 513, 980 ja 981) 
max 8  max 4  max 5  max 6 
2 1+1 1+1 1+1 1+1 
3 1+2 1+2 1+2 1+2 
4 2+2 2+2 2+2 2+2 
5 2+3 2+3 2+3 2+3 
 

6 3+3 3+3 3+3 3+3 
7 3+4 3+4 3+4 3+4 
8 4+4 4+4 4+4 4+4 
9 4+5 3+3+3 4+5 4+5 
10 5+5 3+3+4 5+5 5+5 
 

11 5+6 3+4+4 3+4+4 5+6 
12 6+6 4+4+4 4+4+4 6+6 
13 6+7 3+3+34 4+4+5 4+4+5 
14 7+7 3+3+4+4 4+5+5 4+5+5 
15 7+8 3+4+4+4 5+5+5 5+5+5 
 

16 8+8 4+4+4+4 4+4+4+4 5+5+6 
17 5+6+6 3+3+3+4+4 4+4+4+5 5+6+6 
18 6+6+6 3+3+4+4+4 4+4+5+5 6+6+6 
19 6+6+7 3+4+4+4+4 4+5+5+5 4+5+5+5 
20 6+7+7 4+4+4+4+4 5+5+5+5 5+5+5+5 
 

21 7+7+7 3+3+3+4+4+4 4+4+4+4+5 5+5+5+6 
22 7+7+8 3+3+4+4+4+4 4+4+4+5+5 5+5+6+6 
23 7+8+8 3+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5 5+6+6+6 
24 8+8+8 4+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5 6+6+6+6 
25 6+6+6+7 3+3+3+4+4+4+4 5+5+5+5+5 5+5+5+5+5 
  

26 6+6+7+7 3+3+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5 5+5+5+5+6 
27 6+7+7+7 3+4+4+4+4+4+4 4+4+4+5+5+5 5+5+5+6+6 
28 7+7+7+7 4+4+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5+5 5+5+6+6+6 
29 7+7+7+8 3+3+3+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6 
30 7+7+8+8 3+3+4+4+4+4+4+4 5+5+5+5+5+5 6+6+6+6+6 
 

31 7+8+8+8 3+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5+5 5+5+5+5+5+6 
32 8+8+8+8 4+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6 
33 6+6+7+7+7 3+3+3+4+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6 
34 6+7+7+7+7 3+3+4+4+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5+5+5 5+5+6+6+6+6 
35 7+7+7+7+7 3+4+4+4+4+4+4+4+4 5+5+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6+6 
 

36 7+7+7+7+8 4+4+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5+5+5 6+6+6+6+6+6 
37 7+7+7+8+8  4+4+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+6+6 
38 7+7+8+8+8  4+4+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6+6 
39 7+8+8+8+8  4+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6+6 
40 8+8+8+8+8  5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+6+6+6+6+6 
 

41 6+7+7+7+7+7  4+4+4+4+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6+6+6 
42 7+7+7+7+7+7  4+4+4+5+5+5+5+5+5 6+6+6+6+6+6+6 
43 7+7+7+7+7+8  4+4+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+6+6+6 
44 7+7+7+7+8+8  4+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6+6+6 
45 7+7+7+8+8+8  5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6+6+6   
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LIITE 2  -  VERRYTTELYRYHMIEN KOKO (ISU 514, 980 ja 981) 
max 8  max4  max5  max6 
2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
5 5 2+3 5 5 
 

6 6 3+3 3+3 6 
7 7 3+4 3+4 3+4 
8 8 4+4 4+4 4+4 
9 4+5 3+3+3 4+5 4+5 
10 5+5 3+3+4 5+5 5+5 
 

11 5+6 3+4+4 3+4+4 5+6 
12 6+6 4+4+4 4+4+4 6+6 
13 6+7 3+3+34 4+4+5 4+4+5 
14 7+7 3+3+4+4 4+5+5 4+5+5 
15 7+8 3+4+4+4 5+5+5 5+5+5 
 

16 8+8 4+4+4+4 4+4+4+4 5+5+6 
17 5+6+6 3+3+3+4+4 4+4+4+5 5+6+6 
18 6+6+6 3+3+4+4+4 4+4+5+5 6+6+6 
19 6+6+7 3+4+4+4+4 4+5+5+5 4+5+5+5 
20 6+7+7 4+4+4+4+4 5+5+5+5 5+5+5+5 
 

21 7+7+7 3+3+3+4+4+4 4+4+4+4+5 5+5+5+6 
22 7+7+8 3+3+4+4+4+4 4+4+4+5+5 5+5+6+6 
23 7+8+8 3+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5 5+6+6+6 
24 8+8+8 4+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5 6+6+6+6 
25 6+6+6+7 3+3+3+4+4+4+4 5+5+5+5+5 5+5+5+5+5 
  

26 6+6+7+7 3+3+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5 5+5+5+5+6 
27 6+7+7+7 3+4+4+4+4+4+4 4+4+4+5+5+5 5+5+5+6+6 
28 7+7+7+7 4+4+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5+5 5+5+6+6+6 
29 7+7+7+8 3+3+3+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6 
30 7+7+8+8 3+3+4+4+4+4+4+4 5+5+5+5+5+5 6+6+6+6+6 
 

31 7+8+8+8 3+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5+5 5+5+5+5+5+6 
32 8+8+8+8 4+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6 
33 6+6+7+7+7 3+3+3+4+4+4+4+4+4 4+4+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6 
34 6+7+7+7+7 3+3+4+4+4+4+4+4+4 4+5+5+5+5+5+5 5+5+6+6+6+6 
35 7+7+7+7+7 3+4+4+4+4+4+4+4+4 5+5+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6+6 
36 7+7+7+7+8 4+4+4+4+4+4+4+4+4 4+4+4+4+5+5+5+5 6+6+6+6+6+6 
 

37 7+7+7+8+8  4+4+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+6+6 
38 7+7+8+8+8  4+4+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6+6 
39 7+8+8+8+8  4+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6+6 
40 8+8+8+8+8  5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+6+6+6+6+6 
 

41 6+7+7+7+7+7  4+4+4+4+5+5+5+5+5 5+6+6+6+6+6+6 
42 7+7+7+7+7+7  4+4+4+5+5+5+5+5+5 6+6+6+6+6+6+6 
43 7+7+7+7+7+8  4+4+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+5+6+6+6 
44 7+7+7+7+8+8  4+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+5+6+6+6+6 
45 7+7+7+8+8+8  5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5+5+6+6+6+6+6 
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