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A-silmujen ja noviisien ns. SB-pisteiden kerääminen kaudella 2021-2022 päättyi 28.2.2022.  
Taitoluisteluliiton verkkosivuilla on julkaistu sekä A-silmujen että noviisien pisteranking  
kauden 2021-2022 luistelijan kolmen SB-kilpailun korkeimmista pisteistä. 
 
 
1. Finaalipaikkojen määrä A-silmut ja Noviisit 
 

28 kultafinaali tytöt ja 28 hopeafinaali tytöt – yhteensä siis 56 luistelijaa 
- pojilla on omat kultafinaalit oman sarjansa tyttöjen kilpailun yhteydessä 

 
1.1. Varapaikat 

 
Molempien sarjojen finaaliin ovat varalla pisterankingin seuraavat 6 luistelijaa  
A-silmuissa sijalla 57-62 olevat luistelijat 
Noviiseissa sijalla 58-63 olevat luistelijat (ks. kohta 3.2.) 
 
Myös heidät ilmoitetaan kilpailuun ilmoittautumisajan puitteissa. 
 

2. Luistelujärjestys & arvonta 
 
Kuten muissakin liiton SM- ja loppukilpailuissa sekä kulta- ja hopeafinaaleissa, myös A-silmujen 
finaaleissa vapaaohjelman luistelujärjestys on pisterankingin käänteinen järjestys, mutta 
luistelujärjestys arvotaan ryhmittäin. 
 
Kunkin ryhmän sisäistä arvontaa varten kilpailijat järjestetään seuran lyhytnimen ja kilpailijan 
sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. 
 
Mikäli kaikki kilpailijat ovat yhdessä ryhmässä, noudatetaan ISU:n arvontaryhmäsääntöä  
(ISU 513, 980). 

 
3. Kilpailut - ilmoittautuminen ja finalistien vahvistaminen 

 
3.1. A-silmut 
 

• Sarjassa kilpaillakseen ja saavuttaakseen finaalipaikan, on oltava ET2 suoritettuna. 
• Mikäli luistelija ei ota finaalipaikkaa vastaan, luistelijan seuran on ilmoitettava siitä viimeistään 

keskiviikkona 9.3.2022 klo 20.00 mennessä sekä kilpailukoordinaatiotiimin sähköpostiin 
kilpailut@stll.fi että järjestävän seuran sähköpostiin. 
o Tämän jälkeen vahvistetaan luistelijoiden nimet kulta- ja hopeafinaaliin. Ajankohdan jälkeen 

poisjääneen luistelijan tilalle ei oteta ketään tilalle. 
 
Kulta- ja hopeafinaali järjestetään lauantaina 19.3.2022 Potilassa, järjestävä seura Haminan 
Taitoluistelijat (HaTaL). 
 
Kilpailuun ilmoittautumiset Taikkarin kautta 7.3.-11.3.2022. 

Tapahtuma 0001767, A-silmujen finaali ja Tähtisarjojen kilpailu 
- kilpailukutsu seuran sivuilla 

 
  

https://www.stll.fi/luistelijalle/kilpailijalle/a-silmujen-ja-noviisien-sb-pisteet/
mailto:kilpailut@stll.fi
https://hatal.sporttisaitti.com/kilpailut-ja-tapahtumat/kilpailut/kausi-2021-2022/hatalin-jarjestamat-kilpailut/a-silmujen-finaali-ja-kutsukilpa/
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Järjestävä seura vahvistaa yhden (1) vuorokauden sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä 
kultafinaalissa ja hopeafinaalissa kilpailevat luistelijat ja samalla he vahvistavat myös hopeafinaaliin 
varaluistelijoista pisterankingjärjestyksessä nousevat luistelijat.  
 
Vahvistusajankohdan jälkeen kummankaan finaalin osallistujia ei enää täydennetä, vaikka 
poisjääntejä tulisi. 

 
 

3.2. Noviisit 
 

• Sarjan finaalissa kilpaillakseen, noviisiluistelijan on pitänyt osallistua vähintään yhteen 
lohkokilpailuun (junioreiden ja senioreiden lohkokilpailun yhteydessä). Mikäli luistelija ei ole 
osallistunut lohkokilpailuun, hän ei voi osallistua finaaleihin. Lisäksi saadakseen osallistua finaaliin, 
on oltava ET2 suoritettuna viimeistään 28.2.2022. 

• Mikäli luistelija ei ota finaalipaikkaa vastaan, luistelijan seuran on ilmoitettava siitä viimeistään 
sunnuntaina 27.3.2022 klo 20.00 mennessä sekä kilpailukoordinaatiotiimin sähköpostiin 
kilpailut@stll.fi että järjestävän seuran sähköpostiin. 
o Tämän jälkeen vahvistetaan luistelijoiden nimet kulta- ja hopeafinaaliin. Ajankohdan jälkeen 

poisjääneen luistelijan tilalle ei oteta ketään tilalle. 
 
Kulta- ja hopeafinaali järjestetään Silver Skate Interclub-kilpailun yhteydessä sunnuntaina 10.4.2022 
Kuopiossa, järjestävä seura Kuopion Taitoluistelijat (KuTa). 
 
Kilpailuun ilmoittautumiset Taikkarin kautta 11.3.-27.3.2022 

Tapahtuma 0001868, YL Noviisien kulta- ja hopeafinaali 2022 
- kilpailun kutsu julkaistaan tapahtuman sivuilla viimeistään 11.3.  

 
Järjestävä seura vahvistaa kahden (2) vuorokauden sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä 
kultafinaalissa ja hopeafinaalissa kilpailevat luistelijat ja samalla he vahvistavat myös hopeafinaaliin 
varaluistelijoista pisterankingjärjestyksessä nousevat luistelijat.  
 
Vahvistusajankohdan jälkeen kummankaan finaalin osallistujia ei enää täydennetä, vaikka 
poisjääntejä tulisi. 
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