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Tarkennetut tai muuttuneet kohdat on alleviivattu. 
 
14.3.4.  Ohjelman keskeytyminen 
 
Muodostelmaluistelu (ISU 965) 
 
Keskeytyminen alkaa joko kun luistelija/joukkue lopettaa ohjelman suorittamisen tai kun ylituomari 
määrää lopettamaan suorituksen, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin, ja päättyy kun luistelija/joukkue 
jatkaa ohjelman suorittamista. 
Ylituomari päättää, missä kohdassa suoritus keskeytyi ja ilmoittaa sen joukkueen kapteenille, tuomareille 
ja tekniselle kontrollerille. Suorituksen jatkaminen eri tilanteissa kuvataan seuraavissa kappaleissa. 
Tekninen paneeli päättää, tapahtuiko keskeytyminen elementtiin menossa vai sen aikana. Tekninen 
kontrolleri ilmoittaa päätöksen ylituomarille. 
 
 
Musiikkiin liittyvät tilanteet (965.2) 

• Jos musiikki on väärä, se soi väärällä nopeudella tai siinä on katkoja tai muita häiriöitä, kilpailijan 
on lopetettava luisteleminen huomattuaan tilanteen tai ylituomarin viheltäessä pilliin, sen 
mukaan kumpi tapahtuu ensin. 

• Jos ongelma ilmenee 20 sekunnin kuluessa ohjelman alkamisesta, kilpailija saa valita, jatkaako 
keskeytymiskohdasta vai aloittaako ohjelman alusta. Jos kilpailija päättää aloittaa alusta, 
tuomarit ja tekninen paneeli arvioivat uuden suorituksen. Jos kilpailija jatkaa 
keskeytymiskohdasta, tuomarit ja tekninen paneeli jatkavat arviointia siitä, ja alkuosan arviointi 
jää voimaan. 

• Jos ongelma ilmenee yli 20 sekunnin kuluttua ohjelman alkamisesta, kilpailija jatkaa ohjelmaa 
keskeytymiskohdasta, tai jos keskeytyminen tapahtuu elementtiin menossa tai sen aikana, 
välittömästi tämän elementin edeltä. Jos tekninen paneeli on nimennyt elementin ennen 
keskeytymistä, paneelin on poistettava se suoritettujen luettelosta. Kilpailija saa toistaa tämän 
elementin ohjelmaa jatkaessaan. 

• Musiikkiongelmista ei aiheudu kilpailijalle pistevähennystä. 
 
 
Luistelijasta/joukkueesta ja hänen/heidän varusteistaan riippumattomat tilanteet (965.3) 

• Jos suorituksen aikana syntyy haittaava tilanne, joka ei johdu luistelijasta/ joukkueesta ja 
hänen/heidän varusteistaan, vaan esimerkiksi valaistuksesta, jään kunnosta tai jäälle heitetystä 
esineestä, joukkueen kapteeni ja/tai joukkue saa lopettaa luistelemisen huomattuaan sen ja 
ilmoittaa tilanteesta ylituomarille. Luisteleminen on lopetettava, jos ylituomari viheltää pilliin. 
Kun ongelma on ratkaistu, joukkue jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos keskeytyminen 
tapahtuu elementtiin menossa tai sen aikana, välittömästi sen edeltä. Jos tekninen paneeli on 
nimennyt tämän elementin ennen keskeytymistä, paneelin on poistettava elementti 
suoritettujen luettelosta. Joukkue saa toistaa tämän elementin ohjelmaa jatkaessaan. 

• Luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan riippumattomista 
keskeytymistilanteista ei aiheudu kilpailijalle pistevähennystä.  
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Luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuvat tilanteet ohjelman aikana (ISU 965.4) 

• Jos ohjelman aikana luistelija loukkaantuu tai syntyy muu luistelijasta tai hänen varusteistaan 
johtuva haittaava tilanne (esimerkiksi terveysongelma, nenäverenvuoto, nauhojen aukeaminen, 
asun tai luistimen rikkoontuminen), luistelijan on lopetettava luisteleminen huomattuaan sen tai 
ylituomarin viheltäessä pilliin, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin. Musiikki katkaistaan vain, jos 
ylituomari ilmoittaa siitä musiikin soittajalle. 

• Jos tilanne voidaan korjata nopeasti enintään 40 sekunnin kuluessa, luistelijan ei tarvitse mennä 
ylituomarin luokse. Tällöin muu joukkue jatkaa ohjelman luistelemista, ja tilanteen kohdannut(-
eet) luistelija(t) palaavat suoritukseen, mikäli hän/he pystyvät korjaamaan tilanteen 40 sekunnin 
kuluessa. Ylituomari tekee vähennyksen keskeytykseen kuluneen ajan mukaan (ISU 843.1.m) ja 
kohta 7.4.3.). 

• Jos luistelija/joukkue ei jatka 40 sekunnin kuluessa, ylituomari pyytää katkaisemaan musiikin ja 
antaa luistelijalle/joukkueelle 3 minuuttia lisäaikaa. Jos luistelija/joukkue jatkaa suoritusta 
lisäajan kuluessa, ylituomari tekee 5 pisteen vähennyksen (ISU 843.1.m). Vähennys kattaa myös 
3 minuutin lisäaikaa edeltävän enintään 40 sekunnin keskeytyksen. 
• Kun ongelma on ratkaistu, luistelija/joukkue jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos 

keskeytyminen tapahtuu teknisen paneelin ennen keskeytymistä nimeämän elementin 
menossa tai sen aikana, välittömästi elementin jälkeen. Teknisen paneelin ennen 
keskeytymistä nimeämä elementti jää voimaan. 

• Kun keskeytyminen johtuu luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan, suoritusta 
voi jatkaa kerran 3 minuutin lisäaikaa käyttäen. Jos suoritus keskeytyy näistä syistä uudelleen yli 
40 sekunniksi, kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 

 
 
Lääkinnällisen avun tarve (ISU 965.5) 
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, ylituomarin on keskeytettävä suoritus viheltämällä pilliin ja pyydettävä 
katkaisemaan musiikki. Lääkintähenkilöstö tarkistaa tilanteen, tarvittaessa jäällä. Ylituomari päättää 
lääkintähenkilöstöä kuultuaan, voiko luistelija jatkaa. Jos ylituomari ei anna luistelijan jatkaa 3 minuutin 
kuluessa suorituksen keskeytymisestä, voidaan käyttää varaluistelijaa (ISU 965.10). Jos ylituomari sallii 
luistelijan jatkaa, tilanteesta ei aiheudu vähennystä. 
Kun ongelma on ratkaistu, joukkue jatkaa ohjelmaa keskeytymiskohdasta, tai jos keskeytyminen tapahtui 
elementtiin menossa tai sen aikana, välittömästi tämän elementin jälkeen, jonka tekninen paneeli 
nimeää, ja se jää voimaan. 
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 ohjelman alkua tapahtuva tilanne, 3 minuutin lisäajan käyttö (ISU 965.6) 

• Jos luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy 
kuulutuksen jälkeen ennen aloitusasentoon asettumista, eikä 60 s ennen ohjelman aloittamista 
riitä tilanteen korjaamiseen (ISU 838), ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön ja tekee 5 
pisteen vähennyksen (ISU 843.1.m) ja kohta 7.4.1. ja 7.4.2.). 

 
• Jos luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy 

jäällä ollessa ennen kuulutusta, eikä aika ohjelman alkuun riitä tilanteen korjaamiseen, ylituomari 
sallii 3 minuutin lisäajan käytön ennen kuulutusta ja tekee 5 pisteen vähennyksen ja kohta 7.4.1. 
ja 7.4.2.). 

 
 
Kilpailuverryttelyn aikana tapahtuvat tilanteet (ISU 965.7) 
Jos luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuva haittaava tilanne syntyy ryhmän 
ensimmäisenä luistelevalle kilpailijalle kilpailuverryttelyn aikana, eikä kuulutusta edeltävä aika riitä 
tilanteen korjaamiseen, ylituomari sallii 3 minuutin lisäajan käytön ennen kuulutusta ilman vähennyksiä. 
Tätä tilannetta ei lasketa yllä tarkoitetuksi ohjelman jatkamiseksi 3 minuutin lisäaikaa käyttäen (ohjelman 
keskeytyminen ja jatkaminen 3 minuutin lisäaikaa käyttäen on edelleen mahdollista yhden kerran.) 
 
 
Sallittujen keskeytymisten määrä (ISU 965.8) 
Vain yksi suorituksen keskeytyminen 3 minuutin lisäaikaa käyttäen sallitaan, riippumatta siitä, 
tapahtuuko keskeytyminen ennen ohjelmaa vai sen aikana. Jos suoritus keskeytyy toisen kerran yli 40 
sekunniksi luistelijasta/joukkueesta tai hänen/heidän varusteistaan johtuvien syiden (myös 
lääkinnällisten) vuoksi, joukkueen katsotaan keskeyttäneen. 
 
 
Joukkue ei tee ohjelmaa loppuun (965.9) 
Jos joukkue ei tee ohjelmaa loppuun, pisteitä ei anneta, ja kilpailijan katsotaan keskeyttäneen. 
 
Luistelijan korvaaminen kesken suorituksen (ISU 965.10) 
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 lupaa, joukkueen suoritus hylätään. 
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