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Hyvät muodostelmaluistelun valmentajat, arvioijat ja seuratoimijat, 

lähestyvästä joulusta huolimatta luistelumaailmassa tapahtuu, joten tässä lyhyt yhteenveto 
muodostelmaluistelua koskevista pienistä muutoksista, jotka ovat loppukauden 2021-2022 voimassa: 

 

!-merkki käyttöön – vaikutukset arviointiin sekä tuloslaskentaan 

Arvioijat 

• Jatkossa eriaikaisesti koreografioidusta featureista ja additional featureista tulee tuomaristolle teknisen 
paneelin määrittämänä !-merkki näkyviin, jos vaatimuksena on ollut tehdä feature/additional feature 
samanaikaisesti. Merkin näkyessä elementin kohdalla, tuomarin tulee käyttää -2 vähennystä elementin 
GOE-pisteessä.  

• Huomioittehan, että !-merkkiä käytetään ainoastaan virheellisesti koreografioitujen 
featureiden/additional featureiden kohdalla. Unisono-virheistä suorituksessa johtuva eriaikaisuus ja siitä 
tehtävät GOE-vähennykset säilyvät samana, erillisenä vähennyksenä/virheenä.  

• Mikäli samassa elementissä tapahtuu kaatuminen ja !-merkki, molemmat eivät näy tuomarin ruudulla 
samanaikaisesti. Tällöin tekninen kontrolleri informoi ylituomaria erikseen !-merkistä ja ylituomari 
informoi tuomariston !-merkin käytöstä.  

Tuloslaskenta ja dataoperaattori 

• !-merkin käyttöönotto edellyttää kaikilta kisajärjestäjiltä tuloslaskentaohjelman päivittämistä uusimpaan 
versioon. ISUCalcFS viimeisin 30.11.2021 julkaistu versio: 3.7.6 (Figure Skating Manager ”FSM” versio 
1.5.11 / käytössä liiton laitteistossa). 

• Tuloslaskentaohjelman lisäksi konekilpailuissa myös dataoperaattorin tietokoneen ohjelma tulee päivittää 
uusimpaan versioon. ISUScoreFS viimeisin 30.11.2021 julkaistu versio: 3.9.9. 

• Huomioittehan nämä ohjeet heti tammikuun 2022 alussa olevissa kilpailuissa ja huolehditte tarvittavien 
ohjelmien päivitykset kuntoon ajoissa ennen kilpailua. Viimeisimmät ohjelmistoversiot löytyvät Seurojen 
kisainfo pilvikansiosta kohdasta ISU-arvioinnin ohjelmat [linkki löytyy ”linkkivinkit-dokumentista”] 

 
Lisätietoa !-merkistä sekä joitain tarkennuksia arviointiin löytyy ISU:n 10.12.2021 julkaisemasta Q&A-
dokumentista: 

https://isu.org/synchronized-skating/rules/sys-handbooks-faq/additional-questions-answers/26728-
additional-questions-answers-2-3/file  

 

Päivitetty Technical Panel Handbook 

• Teknisen paneelin Technical Panel Handbook on päivitetty ISU:n sivuilla 21.12.2021 heijastamaan uuden 
!-merkin käyttöönottoa.  
https://isu.org/synchronized-skating/rules/sys-handbooks-faq/25881-technical-handbook-2021-22/file  
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Verryttelyryhmän ensimmäinen joukkue 

• ISU:n ylituomarin käsikirjan mukaisesti jokaisen verryttelyryhmän ensimmäiselle joukkueelle taataan 
kahden minuutin verryttelyaika. Ryhmän muilla joukkueilla verryttelyaika säilyy samana yhden minuutin 
verryttelyaikana.  

• Muutoksella pyritään takaamaan jokaiselle joukkueelle mahdollisimman sama verryttelyaika, sillä muiden 
kuin ensimmäisenä luistelevien joukkueiden verryttelyaika on käytännössä lähes aina pidempi kuin 
minuutin, jotta tuomaristo ehtii antaa edellisen joukkueen pisteet. 

• Joukkueita pyydetään olemaan ajoissa valmiina jäänlaidalla, sillä muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa 
kisa-aikatauluja.  

• Muistutamme joukkueita myös siitä, että aikataulussa kohdan ”Jäänlaidalle/Jäänlaidalla valmiina” 
kellonajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin joukkueen pitää olla laidalla valmiina astumaan jäälle verryttelyä 
varten.  ”Jäälle/Suoritus alkaa” kellonajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin joukkueen kilpailuohjelma alkaa. 
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/ML-Aikataulun-lukuohje-122021.pdf 

• Muodostelmaluistelun aikataulun laskemispohjaa on hieman päivitetty 
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/ML-aikataulun-mallipohja-12-2021.xlsx 
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