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Suomen Taitoluisteluliiton kilpailukoordinaatiotiimi on laatinut A-silmujen ja Noviisien valtakunnallisten 
finaalien säännöt kaudesta 2021–2022 lähtien. Tarvittaessa sääntöjä tarkistetaan kausittain. 
 
Finaalipaikkojen määrä A-silmut ja Noviisit 

28 kultafinaali tytöt 
28 hopeafinaali tytöt 
 
Pojilla on oma kultafinaali 

  
Finaalipaikkojen jako  
 
Luistelija voi kerätä SB-pisteitä enintään kolmessa haluamassaan kilpailussa. 

• Noviiseilla vähintään yhden SB-kilpailun on oltava lohkokilpailu ja kaksi muuta voivat olla 
kutsukilpailuja 

• A-silmut voivat kerätä pisteitä enintään kolmessa haluamassaan kutsukilpailussa 
- A-silmuilla on oltava suoritettuna Elementtitesti 2 

Kaudella 2021–2022 yksinluistelun A-silmujen ja noviisien SB-pisteitä voi suorittaa 15.10.2021-
28.2.2022 välillä enintään kolmessa kilpailussa. Noviiseilla Elementtitesti 2 on oltava suoritettuna 
viimeistään 28.2.2022 finaalipaikan lunastaakseen. 

KF- ja HF-finaalipaikan saaneet luistelijat vahvistetaan viimeistään sunnuntaina 6.3.2022. 
A-silmut: Mahdolliset peruutukset pitää tehdä viimeistään keskiviikkona 9.3.2022 STLL:n 
kilpailukoordinaatiotiimille. 
Noviisit: Mahdolliset peruutukset pitää tehdä 14 vrk ennen kilpailua STLL:n 
kilpailukoordinaatiotiimille. 
 
Ilmoitukset osoitteeseen: kilpailut@stll.fi  
 
Tasapistetilanteessa finaalipaikan saavat molemmat luistelijat, eli finaalipaikkojen määrää 
kasvatetaan.  
 
Kaikki SB-pistekilpailuun osallistuneet pojat pääsevät poikien finaaliin. 
 
Mikäli luistelija osallistuu kauden aikana liiton kilpailukalenterin lohko/valintakilpailuun jossakin 
muussa sarjassa, menettää hän oikeuden osallistua finaaleihin. 
 

Käytännön järjestelyistä 
 

A-silmujen ja noviisien KF ja HF järjestetään maalis-huhtikuussa 2022. 
Kilpailujen järjestäjät julkistetaan poikkeuksellisesti kevään kutsukilpailujen yhteydessä. 
 
Tuomaristojen osalta on varmistettava, että tuomaristot täyttävät minimissään Liiton ISU-
arviointisarjojen kutsukilpailuille asettamat vaatimukset.  
 
SB-pisteiden keräämisestä ilmoitetaan Taikkarissa kisailmoittautumisen yhteydessä 
luistelijakohtaisesti. Kilpailun järjestävä seura toimittaa erillisen lomakkeen kautta kerätyt SB- 
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pisteet kahden vuorokauden kuluessa kilpailun päätyttyä: 
https://www.lyyti.fi/reg/SB_pisteiden_ilmoittaminen_1919  
 
Mikäli luistelija sairastuu ja joutuu peruuttamaan SB- kisaan osallistumisen, kilpailun järjestäjä 
ilmoittaa tästä STLL:n kilpailukoordinaatiotiimille osoitteeseen kilpailut@stll.fi  

 
Valtakunnallinen ranking kaudella 2021–2022 
 

• Ranginlistat julkaistaan STLL: n nettisivuilla. 
• Syksyn 2021 SB-suoritukset tehneiden luistelijoiden rankinglistat julkaistaan 31.12.2021 

mennessä.  
• Kevään 2022 SB-suoritukset tehneiden luistelijoiden rankinglistat julkaistaan 1.2.2022 

mennessä.  
• Lopulliset SB-suoritukset julkaistaan 1.3.2022. 

 
Näihin sääntöihin liittyvät epäselvät tilanteet kauden aikana osoitetaan STLL:lle ja 
kilpailukoordinaatiotiimille, kilpailut@stll.fi  
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