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Taitoluisteluliiton hallituksen 15.1.2021 hyväksymä kevään 2021 liiton kilpailukalenteri 22.1. tehdyin
päivityksin (*)
Jokaisen kilpailun järjestäjän on koko ajan huolellisesti arvioitava voimassa olevaa pandemiatilannetta.
Viranomaisten määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita, myös Taitoluisteluliiton ohjeita, on noudatettava.
Eri lajien ja liiton kalenterissa olleille kilpailusarjoille on ajoitettu vähintään SM- tai loppukilpailu.
Kalenterin jälkeen lajeittain ja kilpailuittain tarkempia tietoja.
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Debytantit 60 tyttöä ja pojat,
valintakilpailu kulta- ja hopeafinaaliin
SM-noviisit 60 tyttöä ja pojat,
valintakilpailu SM-kilpailuun ja
hopeafinaaliin
Loppukilpailu: Seniorit ja juniorit,
hopeafinaali juniorit
SM2021: SM-seniorit, -juniorit,
-noviisit
Tulokkaat ja Aikuiset, Noviisit
Juniorit, Seniorit, Masters, Minorit,
Noviisit, Aikuiset
SM2021: YL ja JT SM-noviisit SM-kilpailu
ja hopeafinaali
Loppukilpailu: Debytantit kulta- ja
hopeafinaali. Jäätanssin debytanttien ja
noviisien finaalit

Liitto varaa oikeuden muutoksiin
Järjestävä seura lisää kilpailun liiton tapahtumakalenteriin ensi tilassa

ARVIOIJAT
• Arvioijien työryhmä nimeää yllä oleviin kilpailuihin arvioijat käytettävissä olevista henkilöistä.
• Järjestettävien alue/kutsukilpailujen ja yksinluistelun testien arvioijat tulee nimetä koronan alueellisia
säännöksiä ja matkustusrajoituksia noudattaen.
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MUODOSTELMALUISTELU
1. Eteneminen kauden viimeiseen kilpailuun
1.1 SM-sarjat
SM-kilpailuun saavat osallistua kaikki SM-sarjaan kaudelle 20-21 ilmoitetut joukkueet. Kaikki
juniorijoukkueet kilpailevat sekä lyhyt- että vapaaohjelmalla.
1.2 Kansalliset sarjat
1.2.1 Kolmanteen kilpailuun (27.-28.3) saavat osallistua kaikki kaudelle 20-21 kilpailemaan
ilmoitetut joukkueet kilpailusarjoissa: minorit, juniorit, seniorit, masters ja noviisit.
Aikuisten sarjassa kolmanteen kilpailuun osallistuvat ensimmäisen kilpailun
pisterankingissa sijoille 1–12 sijoittuneet joukkueet.
1.2.2 EVT:n järjestämään 20.3 kilpailuun saavat osallistua kaikki kaudelle 20-21 kilpailemaan
ilmoitetut tulokasjoukkueet. Lisäksi tähän kilpailuun saavat osallistua ne muut
aikuisjoukkueet, jotka ovat pisterankingissa sijoilla 13-> ja/tai eivät osallistuneet
ensimmäiseen kilpailuun. Noviisijoukkueet voivat valita kilpailevatko yllä mainitussa
kolmannessa kilpailussa vai tässä tulokkaiden ja aikuisten kilpailussa.
2. Keväälle aikataulutetuista kilpailuista lisätietoa, kilpailujärjestyksessä
6.-7.2. Kilpailu niille sarjoille, jotka pystyvät ja haluavat osallistua. Kilpailun järjestäjä lähettää
kyselyn seuroille osallistumisesta ja sen jälkeen päättää pidetäänkö kilpailu vai ei ja mille
sarjoille.
13.-14.3. SM-kilpailut, joihin saavat osallistua kaikki SM-sarjaan ilmoitetut joukkueet. Mikäli
kilpailuja ei pystytä tässä ajankohdassa osalle tai kaikille sarjoille järjestämään, on
varapäiväksi varattu 10.-11.4.
20.3. Tulokkaiden, aikuisten ja noviisien kilpailu. Kilpailun järjestäjä pyytää kaikilta kutsutuilta
vahvistusta etukäteen osallistuuko joukkue kilpailuun vai ei. Noviisi-sarjan joukkueet valitsevat
osallistuvatko tähän kilpailuun vai seuraavan viikonlopun kilpailuun, ei molempiin.
27.-28.3. Kansallisten sarjojen kauden päättävä kilpailu. Kilpailun järjestäjä pyytää kaikilta
kutsutuilta vahvistusta etukäteen osallistuuko joukkue kilpailuun vai ei. Noviisi-sarjan
joukkueet valitsevat osallistuvatko tähän kilpailuun vai edellisen viikonlopun kilpailuun, ei
molempiin.
YKSINLUISTELU JA JÄÄTANSSI
1. Eteneminen kauden viimeiseen kilpailuun
1.1 SM-noviisit tytöt ja pojat
Valintakilpailuun saavat osallistua syksyn 2020 ensimmäisten lohkokilpailujen yhdistettyjen
tulosten perusteella pisterankingin 60 parasta tyttöä sekä pojat. Pisterankingin (1. lohkokilpailu
ja 6.-7.3 valintakilpailu) 24 parasta luistelijaa etenevät SM-kilpailuun ja seuraavat 24 luistelijaa
hopeafinaaliin sekä varalle hopeafinaaliin seuraavat 6 luistelijaa.
Mikäli 6.-7.3 valintakilpailua ei pystytä järjestämään, etenee syksyn 2020 ensimmäisten
lohkokilpailujen yhdistettyjen tulosten perusteella pisterankingin 24 parasta SM-kilpailuun ja
seuraavat 24 luistelijaa hopeafinaaliin. Varalla hopeafinaaliin ovat seuraavana sijoittuneet 6
luistelijaa.
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1.2 Jäätanssi SM-noviisit
Jäätanssin SM-noviisiparit, jotka osallistuivat syksyn 2020 kilpailuihin ovat lunastaneet paikan
SM-kilpailuun.
1.3 Debytantit tytöt ja pojat
Valintakilpailuun saavat osallistua syksyn 2020 ensimmäisten lohkokilpailujen yhdistettyjen
tulosten perusteella pisterankingin 60 parasta tyttöä ja pojat. Pisterankingin (1. lohkokilpailu ja
28.2. valintakilpailu) 24 parasta luistelijaa etenee kultafinaaliin ja seuraavat 24 luistelijaa
hopeafinaaliin.
Mikäli 28.2. valintakilpailua ei pystytä järjestämään, etenee syksyn 2020 ensimmäisen
lohkokilpailujen yhdistettyjen tulosten pisterankingin 24 parasta kultafinaaliin ja seuraavat 24
luistelijaa hopeafinaaliin.
1.4 Jäätanssi debytantit ja noviisit
Jäätanssin debytantti- ja noviisiparit, jotka osallistuivat syksyn valintakilpailuun ovat
lunastaneet paikan sarjansa finaaliin.
1.5 Juniorit ja seniorit
Loppukilpailuun saavat osallistua syksyn 2020 lohkokilpailujen yhdistettyjen tulosten
perusteella pisterankingin senioreiden 12 parasta ja junioreiden 24 parasta luistelijaa.
Junioreiden hopeafinaalissa kilpailevat seuraavaksi parhaat 18 luistelijaa, varalla
hopeafinaaliin ovat seuraavaksi sijoittuneet 6 luistelijaa.
2. Keväälle aikataulutetuista kilpailuista lisätietoa, kilpailujärjestyksessä
27.-28.2. YL+JT SM-kilpailut seniorit ja juniorit. Kilpailu on siirretty pidettäväksi Helsingissä.
Mikäli kilpailua ei pystytä järjestämään tässä ajankohdassa, järjestetään se 19.–21.3.
28.2. Debytantit 60 tyttöä ja poikien kilpailu. Mikäli kilpailua ei voida järjestää, luistelijat
etenevät kulta- ja hopeafinaaliin ensimmäisen lohkokilpailujen tulosten perusteella. Koska
kilpailun ajankohta muuttui, hopeafinaali on siirretty kultafinaalin yhteyteen.
6.-7.3. SM-noviisit 60 tyttöä ja poikien valintakilpailu. Mikäli kilpailua ei voida järjestää,
luistelijat etenevät SM-kilpailuun ja hopeafinaaliin ensimmäisen lohkokilpailujen tulosten
perusteella. Koska kilpailun ajankohta muuttui, siirrettiin hopeafinaali noviisien SM-kilpailun
yhteyteen.
6.-7.3. Juniorit ja seniorit loppukilpailu, juniorit hopeafinaali. Mikäli kilpailua ei voida tässä
ajankohdassa järjestää se siirtyy pidettäväksi 24.-25.4.2021.SM-noviisien ja debytanttien
hopeafinaali on siirretty sarjojen SM- ja kultafinaalin yhteyteen.
27.-28.3. YL ja JT SM-noviisit SM-kilpailu ja HF, Debytantit KF ja HF, JT noviisien kilpailu.
Kilpailutapahtumaan lisätty myös SM-noviisien ja debytanttien hopeafinaali.
ALUE- ja KUTSUKILPAILUT
•
•
•
•

Poikkeustilanteesta johtuen alue/kutsukilpailuja ei tarvitse anoa erikseen keväälle 2021. Suunnitellut
kilpailut ilmoitetaan kuitenkin erillisellä lomakkeella liitolle 31.1.2021 mennessä.
SM-junioreiden ja -senioreiden SM-kilpailujen aikana on luvallista järjestää alue/kutsukilpailuja.
Kilpailuja järjestetään vain oman sairaanhoitopiirin seurojen välillä. POIKKEUS: seurat, joiden
sairaanhoitopiirit ovat koronan perusvaiheessa, voivat osallistua toisen perusvaiheessa olevan
sairaanhoitopiirin alueella järjestettyihin kilpailuihin.
Arviointijärjestelmänä suositellaan käytettäväksi yksinluistelussa tähtiarviointia ja muodostelmaluistelussa mupia.

