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Yleistä
• Musiikki

• musiikin tulee olla leikattu/editoitu niin, että se luo mielenkiintoisen, värikkään ja 
mielenkiintoisen tanssiohjelman erilaisine tunnelmineen.

• Täytyy olla vähintään yksi selkeä temmon/rytmin ja tunnelman vaihto
• Saa olla laulettua, mutta sen täytyy olla sopivaa jäätanssiin, ei provosoivaa
• Kuultavissa oleva rytmikäs tempo tai rytmikäs melodia, mutta ei pelkästään 

melodiaa.
• Musiikki voi olla ilman rytmikästä tempoa 10 sekuntia ohjelman alussa tai lopussa ja 

lisäksi 10 sekuntia ohjelman keskellä (yhtenäisesti)

• Pysähdykset
• Ohjelman alussa pari saa olla paikoillaan 10 sekuntia, myös liikkeelle lähdön jälkeen.
• Ohjelman aikana maksimissaan 5 sekunnin pysähdyksen ovat sallittuja.



• Erkaantumiset
• Pari saa olla ohjelman alussa ja/tai lopussa 10 sekuntia, ei rajoitusta matkalle
• Ohjelman aikana maksimissaan kahden käden mitan päässä toisistaan ja 

maksimissaan 5 sekuntia kerrallaan, paitsi Choreographic Character Step Sequence, 
jossa etäisyys saa olla 4 käden mittaa.

• Vaadittujen elementtien aikana eroaminen voi kestää kauemmin kuin 5 sekuntia.
• Koskeminen jäähän käsillä

• Ei ole sallittua, paitsi Choreographic Sliding Movement ja Choreographic Character
Step Sequencen aikana

• Puvut
• Pukujen on oltava tyylikkäät ja ja niiden on oltava sopivat urheilukilpailuun. Puvusta 

ei saa tulla vaikutelmaa liiallisesti alastomuudesta tai teatraalisuudesta. Vaatetus saa 
kuitenkin kuvastaa valittua musiikkia.

• Miehellä tulee olla täysipituiset housut
• Naisella saa olla housut
• Tukia tai asusteita ei saa olla



• Vähennykset
• Kaatumisvähennykset

• Noviisisarjoilla 0,5 pistettä/kaatuminen
• Juniorit ja seniorit 1 piste/kaatuminen

• Äänestysvähennykset
• Violation of choreographic restrictions; eroamiset, pysähdykset, jäähän koskeminen käsillä
• Music requirements
• Costume / prop violations

• Muut vähennykset
• ISU Communication 2484 sivu 24 ja 25, jossa myös viittaukset ISU:n sääntökohtiin

• Soolojäätanssijoilla on nostojen tilalla liu’ut (lyhyt ja pitkä)
• Ks. Soolojäätanssin vaatimukset erikseen julkaistusta materiaalista



Beginners (Tulokkaat)

• 1 Dance spin
• 1 Sequential twizzles
• 2 Choreograpihic Elements:

• 1 Choreographic Character Step Sequence
• 1 additional chosen from: Choreographic lift, Choreographic Twizzling Movement, 

Choreograpihic Spinning Movement or Choreogarphic Sliding Movement

• Maksimi vaikeustaso (level) Basic, choreografiset elementit 
Level 1 (comfirmed)

• Ohjelman kesto 1min 30 s +- 10 sekuntia
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)



Basic Novice (debytantit)
• Kesto 2 min +- 10 sekuntia
• Neljä elementtiä:

• 1 Dance spin
• 1 Sequential twizzles

• ei otetta
• 2 choreographic elements

• 1 of which must be a Choreographic Character Step Sequence and
• 1 additional chosen from: Choreographic lift, Choreographic Twizzling Movement, 

Choreograpihic Spinning Movement or Choreogarphic Sliding Movement.

• Maksimissaan vaikeustaso (level) 1
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)



Intermediate novice (noviisit)

• Kesto 2,30 min +- 10 sekuntia
• Viisi elementtiä:

• 1 Dance spin
• 1 short lift
• 1 Sequential twizzles

• ei otetta
• 2 choreographic elements

• 1 of which must be a Choreographic Character Step Sequence and
• 1 additional chosen from: Choreographic lift, Choreographic Twizzling Movement, Choreograpihic

Spinning Movement or Choreogarphic Sliding Movement.

• Maksimissaan vaikeustaso (level) 2
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)



Advance Novice (SM-noviisit)

• Kesto 3 min +- 10 sekuntia
• Kuusi elementtiä:

• 1 Dance spin
• 1 short lift
• 1 Sequential twizzles

• ei otetta
• 1 Step Sequence (style B, circular, serpentine, midline or diagonal)
• 2 choreographic elements

• Choreographic Character Step Sequence, Choreographic lift, Choreographic Twizzling
Movement, choreographic Spinning Movement or Choreogarphic Sliding Movement.

• Maksimissaan vaikeustaso (level) 3
• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 

Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)



Juniors (SM-juniorit)
• Kesto 3,30 min +- 10 sekuntia
• Elementit:

• Two difference type short lift or one combination lift
• 1 dance spin
• 1 step sequence in hold, style B (suora tai kaareva)

• 1 retrogression sallittu, ei pidempi kuin kaksi tahtia
• Ei sallittua: pysähdykset, silmukat, käsikädessä luistelua ojennetuilla käsillä, eroaminen 

maksimissaan kahdenkäden mitan päähän ja maksimissaan 5s.
• 1 one foot turns sequence FD option, not-thouching

• Ensimmäisen käännöksen pitää tapahtua samaan aikaan
• 1 set of synchronized twizzles

• vähintään kaksi twisseliä, joiden välissä tulee olla 2-4 askelta.
• parin tulee olla otteessa jossakin vaiheessa 1. ja 2. twisselin välissä



• Two difference Choreographic elements chosen from:
• Choreograhic lift
• Choreograhic spinning movement
• Choreograhic assisted jump movement
• Choreograhic twizziling movement
• Choreographic sliding movement
• Choreographic character step sequence

• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 
Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)



Seniors (SM-seniorit)
• Kesto 4 min +- 10 sekuntia
• Elementit:

• Three difference type short lift or one combination lift an one short lift
• 1 dance spin
• 1 step sequence in hold, style B (suora tai kaareva)

• 1 retrogression sallittu, ei pidempi kuin kaksi tahtia
• Ei sallittua: pysähdykset, silmukat, käsikädessä luistelua ojennetuilla käsillä, eroaminen 

maksimissaan kahdenkäden mitan päähän ja maksimissaan 5s.
• 1 one foot turns sequence FD option, not-thouching

• Ensimmäisen käännöksen pitää tapahtua samaan aikaan
• 1 set of synchronized twizzles

• vähintään kaksi twisseliä, joiden välissä tulee olla 2-4 askelta.
• parin tulee olla otteessa jossakin vaiheessa 1. ja 2. twisselin välissä



• Three difference Choreographic elements chosen from:
• Choreograhic lift
• Choreograhic spinning movement
• Choreograhic assisted jump movement
• Choreograhic twizzling movement
• Choreographic sliding movement
• Choreographic character step sequence

• Esittämisen osa-alueet (komponentit): 
Composition, presentation ja skating skills (ohjelman rakenne, esittäminen ja 
perusluistelutaidot)







Esimerkkejä

• Noviisit
https://www.youtube.com/watch?v=Nv6sWOeplTU

• Junnut vapaatanssi
https://www.youtube.com/watch?v=6M-eZEJ34Fk

• Sennut vapaatanssi
https://www.youtube.com/watch?v=9KJH8R2ut_0

https://www.youtube.com/watch?v=Nv6sWOeplTU
https://www.youtube.com/watch?v=6M-eZEJ34Fk
https://www.youtube.com/watch?v=9KJH8R2ut_0


• ISU Communication 2484 ID Requirements with ongoing validity…
"Marking guide for Grades of Execution of Required Elements"
"Deductions Chart"
"Explanation of symbols on the Judges Details per skater (Junior and Senior"

• ISU Communication 2468 Free Dance Requirements 2022-2023  ja 
mm. 2473 ID Scale of Values

• ISU Communications: 
https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications

• ISU Rules: 
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical

• Jäätanssin käsikirjat ja tietoja: 
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq

ISU:n materiaaleista lainattuja sivuja ja ISU sääntöjä/ohjeita

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications
https://www.isu.org/inside-isu/rules-regulations/isu-statutes-constitution-regulations-technical
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq
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