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Yksinluistelun aloituskilpailut 2022 
 
10.-11.9.2022 TTK Tikkurila Trophy 2022 – SM-sarjojen aloituskilpailu 1 
16.-18.9.2022 VTL Nummela Trophy – SM-sarjojen aloituskilpailu 1 
 
23.-25.9.2022 TapTL Syyskilpailu Tampere – SM-sarjojen aloituskilpailu 2, debytantit ja A-silmut 
23.-25.9.2022 EsJt+ETK Espoon aloituskilpailu 2 – SM-sarjat, debytantit ja A-silmut 
30.9.-2.10.2022 KK Kokkolan aloituskilpailu 2 – SM-sarjat, debytantit, noviisit, juniorit, seniorit ja A-silmut 
1.-2.10.2022 JoKa Syyspiruetit aloituskilpailu 2 – SM-sarjat, debytantit, noviisit, juniorit, seniorit ja A-silmut 
1.-2.10.2022 KoTa Kotkan aloituskilpailu 2 – SM-sarjat, debytantit, noviisit, juniorit, seniorit ja A-silmut 
 
Ote YL seurakilpailuihin liittyvästä saatteesta & ohjeesta, 16.6.2022: 

Aloituskilpailu 1:t (2 kilpailua) on ainoastaan SM-sarjojen luistelijoille. Aloituskilpailu 2:t (5 kilpailua) on 
myös kansallisille sarjoille. Huomioitavaa, että luistelija voi osallistua vain yhteen aloituskilpailu 1:seen ja 
vain yhteen aloituskilpailu 2:seen ja vain siinä sarjassa, jossa osallistuu ensimmäiseen aloituskilpailuun. 

 
Tarkennuksia ja huomioita 
• Taitoluisteluliitto ei tee lohkoja syys-lokakuun aloituskilpailuihin, kuten tehtiin syyskuun 2021 

kilpailuihin. 
• Taitoluisteluliiton arvioijien työryhmä ei laadi tuomaristoja kauden 2022 aloituskilpailuihin 
• Seurakilpailuista ainoastaan syys-lokakuun aloituskilpailuissa voi tehdä elementtitestejä liiton sarjoissa 

ja noviiseissa, ei A-silmuissa 
- ks. tarkemmin yo. taulukko ja ao. arvioijien kriteerit 

 
Arvioijat eli tuomarit ja tekniset 
• Seura eli järjestäjä kartoittaa ja nimeää kilpailujen tuomaristot 
• Liiton määrittelemät tuomaristojen minimikokoonpanot ja luokat ”aloituskilpailuihin”, joissa luistelija voi 

suorittaa elementtitestejä. 
- koskee kilpailusarjoja: debytantit, SM-noviisit, juniorit, SM-juniorit, seniorit, SM-seniorit ja noviisit 

 
 vähintään 3 tuomaria, joista vähintään kaksi (2) on SM-tuomari -luokasta 
 vähintään 2 teknistä, mielellään 3 

- 2 teknistä: Toisen on oltava vähintään SM-tason kontrolleri/spesialisti (TC/TS) ja toisen 
vähintään 1. luokan spesialisti (TS). 

- 3 teknistä: Kontrollerin (TC) on oltava vähintään SM-luokasta ja yhden SM-luokan spesialisti 
(TS) ja kolmas vähintään 1. luokan spesialisti (TS) 

Lisäksi on oltava videoeditoija, joka näyttää tarvittavat elementit teknisille ja jos ISU-
arviointijärjestelmän laitteita käytetään teknisillä ja tuomareilla, on oltava myös dataoperaattori. 

 
Yhteistyö on valttia 
Kannustamme järjestäviä seuroja tekemään ennakkokyselyn osallistuville seuroille, ovatko osallistumassa 
”meidän” kilpailuun ja mihin sarjoihin sekä arvio luistelijamääristä/sarja.  
Tavoitteena on saada osallistuvan seuran kaikkien sarjojen luistelijat samaan kilpailuun. 
• Ennakkoilmoittautumisten tultua, yhdessä muiden järjestäjien kanssa tilannekatsaus: 
 mahtuvatko kaikki halukkaat/seura haettuun kilpailuun mukaan 
 riittääkö aika kaikille tehdä sekä lyhyt- että vapaaohjelmat 

 
o jos kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan, mitä on tehtävissä, esim. siirto toiseen kisaan 
o jos aika ei riitä molemmilla ohjelmilla kilpailemiseen, onko rajoitettava vapaaohjelmaan 

pääsevien määrää vai onnistuuko esim. muilla järjestelyillä kuin rajoittamisella 
 


