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Liiton kilpailujen hakeminen



Kilpailujen hakeminen

Liiton kilpailukalenterissa olevien kilpailujen järjestämisoikeutta 
kaudelle 2022-2023 haetaan maaliskuussa 2022
 Haku avataan torstaina 10.3.2022 ja haku sulkeutuu torstaina 31.3.2022 klo 20.00
 Kilpailut haetaan Taikkarissa www.taikkari.fi
 Hakemukset käsitellään huhtikuussa ja järjestäjät vahvistetaan huhtikuun lopussa
 Myönnetyt kilpailut näkyvät Taikkarissa ja liiton tapahtumakalenterissa

SM-kilpailut 2024 haetaan maaliskuussa 2022
15.-17.12.2023 YL, PL, JT: SM-seniorit ja -juniorit
24.-25.2.2024 ML: SM-seniorit, -juniorit ja -noviisit

Kaikkien lajien muut kilpailut anotaan myöhemmin keväällä 2022
 Tarkempi hakuaikataulu ja ohjeet julkaistaan myöhemmin
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Kilpailujen hakuvaiheessa huomioitavaa

Ennen kilpailuhaun avautumista seuroja kehotetaan miettimään 
huolellisesti etenkin seuraavia asioita
Millaisen kilpailun järjestämiseen seuralla on valmiudet
Haettavan kilpailun vaatimukset

• Kilpailusarjat – yhden, kahden vai kolmen päivän kilpailutapahtuma
• Jääajan tarve / hallivaraus

o ML SM-sarjoissa kaikissa liiton kilpailuissa tulee järjestää harjoitukset
o YL, PL, JT harjoitukset järjestetään vain SM-kilpailuissa

 Kannustamme vahvasti seuroja yhteistyöhön, jotta kilpailuja haettaessa 
vältytään mm. päällekkäisiltä hakemuksilta saman kaupungin/alueen seurojen 
kesken 
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Kilpailujen hakuvaiheessa huomioitavaa

"Konekisa" vai "paperikisa"
Konekisa: tuloslaskennan kone, data- ja videoeditoijan koneet, tuomareilla päätteet, 
kamera + kaapelit
- Seuralla (omat) tai lähiseuralta käyttöön tuloslaskentalaitteet ja henkilöt
o Liiton laitteistoa käytetään SM-junioreiden ja -senioreiden kilpailuissa + muutamassa muussa, 

joista päätetään erikseen syyskuussa
- Konekisassa laitteita ei pureta välillä jäänlaidalta pois (vaikuttaa hallivaraukseen) 

Paperikisa: tuloslaskenta, teknisille videotallenteet (1 kone) + kamera
- Laitteet pakataan yöksi lukkojen taakse

Kilpailuorganisaatio
- Hakuvaiheessa tulee nimetä alustava tieto kilpailun johtajasta/johtajista
- Seuralla tulee olla riittävä määrä vapaaehtoisia eri tehtäviin

 Tutustu liiton sivuilta löytyviin ohjeisiin kilpailujen järjestämiseksi
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Yksinluistelu ja jäätanssi

SM-sarjat, debytantit, jäätanssin noviisisarjat
Juniorit, seniorit, noviisit
A-silmujen ja noviisien SB-kilpailut



SM-sarjat, debytantit ja jäätanssin noviisisarjat

 Yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin kalenteri noudattaa samoja periaatteita kuin 
aiemmilla kausilla. 
• SM-junioreille ja -senioreille järjestetään kaksi valintakilpailua ja SM-kilpailut
• Jäätanssin valinta-, lohko ja SM-kilpailut järjestetään yhdessä yksinluistelun kanssa

 Yksinluistelun SM-noviisit ja debytantit kilpailevat samassa lohkokilpailussa
• Syksyllä järjestetään kaksi lohkokilpailua, joista kolmanteen valintakilpailuun kutsutaan pisteiden 

perusteella 60 parasta luistelijaa/sarja, ja parhaat etenevät SM-, kulta- tai hopeafinaaliin
• Saadakseen osallistua tammikuun kolmanteen valintakilpailuun, on poikien pitänyt osallistua 

jompaankumpaan syksyn lohkokilpailuista

 Yksinluistelun ja jäätanssin SM-noviisien SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään myös 
debytanttien kultafinaali ja jäätanssin noviisisarjojen (intermediate/basic) finaalit
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Juniorit, seniorit, noviisit ja A-silmut

 Juniorit ja seniorit kilpailevat omissa lohko- ja loppukilpailuissa
• Loppukilpailuissa kilpailevat myös SM-noviisien, debytanttien ja junioreiden hopeafinaalipaikan 

lunastaneet luistelijat
• SM-noviisit ja -juniorit kilpailevat hopeafinaalissa vain vapaaohjelmalla

 Noviisit -sarjalle järjestetään lohkokilpailut junioreiden ja senioreiden lohkokilpailujen 
yhteydessä
• Noviisit sarjassa kauden aikana parhaat SB-pisteet saavuttaneille luistelijoille järjestetään 

valtakunnallinen kulta- ja hopeafinaali

 A-silmut -sarjalle järjestetään valtakunnallinen kulta- ja hopeafinaali 
• Kauden aikana parhaat SB-pisteet saavuttaneet luistelijat pääsevät kulta- ja hopeafinaaliin
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Interclub- ja aloituskilpailut

Interclub-kilpailut
Aloituskilpailut



Interclub eli IC-kilpailut

 IC-kilpailut (kansainväliset seurakilpailut), ISU §107.15
 Haetaan liiton kalenterin kilpailujen järjestämishaun yhteydessä 

(Taikkarissa) viimeistään 31.3.2022

• Liitto voi määritellä, mikä tai mitkä kilpailusarjat tai lajit kilpailussa on 
vähintään oltava

• Liitto voi tarvittaessa rajoittaa kilpailun sarjamäärää ja/tai kilpailijamäärää
• IC-kilpailujen järjestämisessä huomioidaan globaali tilanne, ja 

kilpailustatuksen mahdollisesta muuttamisesta (esim. tilanteessa, jossa 
osallistujia on vain Suomesta) keskustellaan yhteistyössä liiton ja seuran välillä

• IC-kilpailuissa priorisoidaan ISU-arvioinnin sarjoja
• Liitto voi nimetä kilpailusarjan/sarjat, joissa voi suorittaa elementtitestejä, kun 

tuomaristovaatimukset täyttyvät
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Aloituskilpailut

 Tavoitteena on taata luistelijoille kilpailu ennen liiton lohko- tai valintakilpailuja
 Aloituskilpailut haetaan kutsukilpailujen haun yhteydessä myöhemmin keväällä

 Ennen haun aukeamista määritellään kilpailuittain suositellut kilpailusarjat

• Kilpailut (4 kpl) ajoittuvat viikonloppuihin ajalla 2.9.-2.10.2022
• Järjestäjä kutsuu arvioijat
• Liitto laatii järjestäjien vahvistuttua aloituskilpailujen lohkot
• Liiton vahvistettua, kilpailuissa voi suorittaa elementtitestejä, mutta

o Tuomaristovaatimusten on täytyttävä
o A-silmujen kilpailussa ei voi suorittaa elementtitestejä (mikäli sarja on 

aloituskilpailuissa mukana)
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Muodostelmaluistelu

SM-sarjat
Kansalliset sarjat



 SM-sarjoille järjestetään kaksi valintakilpailua ja SM-kilpailut
• SM-kilpailuihin pääsee 12 joukkuetta
• Seuraavat joukkueet kilpailevat hopeafinaalissa, joka järjestetään kansallisten sarjojen

kolmannen kilpailun yhteydessä
o SM-juniorit kilpailevat hopeafinaalissa vapaaohjelmalla

 SM-juniorit -sarjassa järjestetään kolmas valintakilpailu viidelle
kutsuttavalle joukkueelle
• Kolmannen kilpailun jälkeen valitaan edustajat Juniorien MM-kilpailuihin

SM-sarjat
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Kansalliset sarjat

 Kilpailukalenteria kaudelle 2022-2023 on uudistettu 

• Kilpailuihin osallistuvia kilpailusarjoja on muutettu
• Minorit kilpailevat 2022-2023 lähtien kansallisten sarjojen kilpailuissa

lohkoihin jaettuna
o Liiton kalenterin kaikissa [minoreiden] kilpailuissa käytetään ISU-arviointia

• Mupi-arvioinnin sarjat ja ISU-arvioinnin sarjat kilpailevat eri päivinä ja 
keväällä myös eri ajankohtana
 Huomaa, että kilpailujen haussa kilpailupäivät valitaan erikseen: 

seura voi hakea järjestettäväksi jommankumman päivän kilpailun tai 
molemmat kilpailupäivät

• Tulokkaat aloittavat kilpailemisen alkuvuodesta 2023
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Kansalliset sarjat

• 1. kilpailu (marraskuu 2022)
• ISU-arviointi: Seniorit, juniorit, masters, minorit
• Mupi-arviointi: Aikuiset, noviisit

• 2. kilpailu (tammi- ja helmikuu 2023)
• Mupi-arviointi: Aikuiset, noviisit, tulokkaat
• ISU-arviointi: Seniorit, juniorit, masters, minorit

• 3. kilpailu (maaliskuussa 2023)
• Seniorit, juniorit, masters, minorit, aikuiset ja noviisit
• SM-sarjojen hopeafinaalit
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ML tulokkaat

 Syksyllä ainoastaan elementtitapahtumia
 Ohjelmallinen kilpaileminen keväällä

• Ensimmäinen ohjelmaluistelukilpailu tammikuussa
• Toinen ohjelmaluistelukilpailu maaliskuussa

= Tulokkaat ja joukkueet, jotka eivät ole 3. kilpailussa 
o Ajankohta on viikkoa ennen muiden kansallisten sarjojen kolmatta kilpailua
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Pari linkkiä

 Kilpailukalenterirunko 2022-2023
 Kilpailujen järjestämisohjeet
 Kilpaileminen ja liiton kilpailujen haku 2022-2023

(tämä dokumentti)
 Kilpailumääräsuositukset, päivitetty keväällä 2021
 Taikkariin liittyviä ohjeita
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