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SM-SENIOREIDEN JA -JUNIOREIDEN 1. VALINTAKILPAILUT 17.-19.10.2014 
 
1. SM-SENIORINAISTEN KILPAILUPAIKAT 1. VALINTAKILPAILUISTA 

Taitoluisteluliiton liittohallitus on päättänyt, että Kiira Korpi TapTL saa osallistua suoraan SM-kilpailuun 
osallistumatta valintakilpailuun. 
Päätöksen takia ensimmäisestä valintakilpailusta (17.-19.10.2014) pääsee seniorinaisten SM-kilpailuun 
5 parasta luistelijaa, joilla ei jo ole SM-paikkaa (viime vuoden seniorinaisten mitalistit). 
 

2. LUISTELUJÄRJESTYKSEN JA RYHMIEN VAHVISTUS 
Mahdolliset kilpailusta poisjäännit on ilmoitettava järjestäjälle perjantaihin 17.10. klo 10.30 mennessä. 
Ryhmäjaot vahvistetaan STLL:n tulossivuilla perjantaina 17.10. klo 13.00 mennessä. 
Ryhmäjakovahvistuksen jälkeen ryhmäjakoja ei enää saa muuttaa. 
 

Huom! Junioripoikien ja seniorimiesten kilpailuverryttely on samassa ryhmässä. (4+2). 
 

Yksinluistelun vapaaluistelun luistelujärjestys on lyhytohjelman tulosten käänteinen järjestys.  
Huom. juniorityttöjen 24 lyhytohjelman parasta etenee vapaaluistelukilpailuun. 
 

3. HARJOITUKSET PERJANTAINA 
Perjantain harjoitukset ovat seuroittain järjestäjän ilmoittamassa järjestyksessä. 
 

22.10.2013 julkaistun ohjeen osa harjoituksiin osallistumisesta. Kokonaisuudessaan ohje on STLL:n 
nettisivuilla.  
A) Jos arvonta suoritetaan useita päiviä etukäteen joko arvontatilaisuutena tai satunnaisarvontatoiminnolla - saa 

harjoitella kilpailujäällä kunnes jäähän tutustuminen tai kilpailuharjoitteluaika alkaa tai yksinluistelukilpailuissa 
ryhmäjako vahvistetaan kilpailua edeltävänä päivänä. 

D) Harjoitukset kilpailua edeltävänä päivänä, soitetaan ohjelmamusiikit, saa harjoitella omilla jäillä 
F) Jos osallistuu jäähän tutustumiseen tai kilpailua edeltävänä päivänä järjestettyihin harjoituksiin, joissa soitetaan 

ohjelmamusiikit – ei saa harjoitella enää millään muilla jäillä. 
G) Vaikka ei olisi osallistunut jäähän tutustumiseen eikä kilpailua edeltävänä päivänä järjestettyihin harjoituksiin, 

joissa soitetaan ohjelmamusiikit – ei saa enää harjoitella kilpailujäällä kyseisen ajankohdan jälkeen. 
 

4. KILPAILUVUOROON KUULUTETTU LUISTELIJA/PARI -> ALKUASENTO 
Yleiset sääntömuutokset, julkaistu 29.8.2014 - 14.3 Muut kilpailuun liittyvät asiat, OTE 
Kotimaisissa kilpailuissa yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa noudatetaan käytäntöä, jonka 
mukaan 30 sekuntin (kunkin ryhmän ensimmäinen 60 s) kuluttua musiikki laitetaan soimaan, mikäli 
luistelija/pari on jäällä ja riippumatta siitä onko luistelija/pari alkuasennossa vai ei ja ylituomari tekee 
pistevähennyksen (-1,0 p/31-60 s ja -3,0 p/61- s).  
Huom! Kotimaan kilpailuissa luistelijan ei katsota keskeyttäneen, vaikka aloitusasentoon ei pääsisi 61 
sekuntissa. Tämä siis tilanteessa, että luistelija on kuitenkin jäällä.  
Kuvattu sääntö ja menetelmä siksi, ettei luistelijalle/parille ole näkyvissä kelloa, josta ajan kulumisen 
pystyisi selkeästi näkemään. 
 

5. KILPAILUSUORITUKSEN KESKEYTYMINEN 
Ohjelman keskeytyminen ja 3 minuutin käyttäminen, ks. ISU 515 ja STLL:n ohje nettisivuilla, julkaistu 
22.1.2014. 
 

6. YKSINLUISTELUN TESTIELEMENTTIEN TARKISTUS KILPAILUSUORITUKSISTA 
Luistelija, joka haluaa että kilpailusuorituksista tarkistetaan elementit seuraavaa kautta varten, on 
ilmoitettava (seuran välityksellä) järjestävälle seuralle perjantaihin 17.10. klo 10.30 mennessä  
a) minkä elementtitestitason ja mitä elementtejä he kilpailuohjelmista haluavat tarkistettavan  

(esim. Liisa Liukas, ZZZ, elementtitesti 4 elementit FCSp2, 3H+2H tai elementtitesti 6 elementit 2A, 
2x 3H. Luistelijan/seuran vastuuhenkilön on siis tiedettävä etukäteen mitä elementtejä keneltäkin 
tarkistetaan. Kaikkien luistelijoiden kaikkia testitasoelementtejä ei pystytä tarkistamaan. 

b) toimittaneet testipassit järjestävälle seuralle saapuessaan kilpailuun. 
 
-> Kontrolleri ja spesialistit tarkistavat piste-erittelyistä luistelijan osalta vain etukäteen ilmoitetut 
elementit ja hyväksytysti suoritetut elementit kirjataan testipassiin. 
 


