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SÄÄNTÖMUUTOKSET – YKSINLUISTELU KAUDESTA 2008-2009 LÄHTIEN 
 
 
YKSIN- JA PARILUISTELU SEKÄ JÄÄTANSSI 
 
SM-SENIORIT JA –JUNIORIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3, 8.3.1 ja 8.3.2) 
 
• Lyhyt- ja vapaaohjelma ja niiden kestot ISU:n päätösten mukaiset 
 

• Elementtivaatimukset sekä esittämispisteiden kertoimet ISU:n päätösten mukaiset 
 

• Kotimaan valinta- ja SM-kilpailuissa ikärajat ennallaan 
o Juniorit täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 13 mutta ei ole vielä 19:ää vuotta. 

Pariluistelussa ja jäätanssissa kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun mennessä 
täyttää 13 mutta tyttö ei ole vielä 19:ää eikä poika ei ole vielä 21:tä vuotta. 
 

o Seniorit täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 15 
 

• Kaudesta 2009-2010 ikärajat ISU:n päätösten mukaiset 
 

• Harjoitukset Lyhytohjelmaharjoitukset järjestetään vain niille luisteljoille, jotka kilpailuilmoittautu-
misessa vahvistavat osallistuvansa harjoituksiin. Vapaaohjelmaharjoitukset järjestetään 
kaikille vapaaluisteluun päässeille luistelijoille(SM-seniorit enintään 24 ja SM-juniorit 
enintään 30). 

 

• Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n päätösten mukaisia ikärajoja 
o Kaikki halukkaat, kilpailuvaatimukset täyttävät luistelijat, saavat osallistua valintakilpailuihin. 
o Testin käyttöönottoa kaudesta 2009-2010 lähtien harkitaan uudelleen. 
o Edelleen on voimassa sääntö, että lähettävä seura on vastuussa luistelijan tasosta (SK 19 kohta 

15.3.1). Mikäli hän ei täytä vaatimuksia, seura saa huomautuskirjeen luistelijan tasosta ja hänen on 
siirryttävä kilpailemaan kansalliseen sarjaan (SK 19 kohdat 2.5 ja 12.10). 
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SM-NOVIISIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.5, 8.5.1. ja 8.5.2) 

• Lyhyt- ja vapaaohjelman kestot: ISU:n päätösten mukaiset 

• Elementtivaatimukset: ISU:n päätösten mukaiset 

• Esittämispisteiden kertoimet 
o SM-noviisit, tytöt lyhytohjelma 0,8, vapaaohjelma 1,6 
o SM-noviisit, pojat lyhytohjelma 1,0, vapaaohjelma 2,0 

• Kotimaan valinta- ja SM-kilpailuissa ikärajat ennallaan 
o täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 10 mutta ei ole vielä 15:tä vuotta 

Pariluistelussa ja jäätanssissa kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun mennessä 
täyttää 10 mutta tyttö ei vielä 15:tä eikä poika ei 17:ää vuotta. 

• Kaudesta 2009-2010 lähtien voimaan tulevat ikärajat vahvistetaan myöhemmin 

• Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan ISU:n päätösten mukaisia ikärajoja 

• Kaikki halukkaat, kilpailuvaatimukset täyttävät luistelijat, saavat osallistua valintakilpailuihin. 

• Edelleen on voimassa sääntö, että lähettävä seura on vastuussa luistelijan tasosta. Mikäli hän ei täytä 
vaatimuksia, seura saa huomautuskirjeen luistelijan tasosta. 

• Kukin lyhyt- ja vapaaohjelmassa 2A:ksi ja 3H:ksi nimetty elementti tuo luistelijalle +2,0 pistettä (bonus). 
Jos hän kaatuu elementin, hän saa normaalin kaatumisvähennyksen -1,0 pistettä. Luistelija voi 
yhdessä ohjelmassa kuitenkin saada yhteensä enintään +6,0 bonuspistettä tehdyistä 2A:sta ja 3:stä eli 
kolmesta hypystä. Mikäli luistelija yrittää 2A/3H, mutta elementtiä ei nimetä 2A:ksi ja/tai 3H:ksi 
(2A</3H<), hän ei saa siitä bonusta. 

• Mikäli SM-noviiseja ei jaeta valintakilpailuissa lohkoihin, kaikki ilmoitetut luistelijat pääsevät sekä lyhyt- 
että vapaaohjelmaan. Mikäli kilpailijoita on yli 40, vapaaohjelman ryhmäjakojen mukaan ½-välissä 
kilpailua pidetään noin tunnin mittainen tauko. 

• Harjoitukset Lyhytohjelmaharjoitukset järjestetään vain niille luisteljoille, jotka kilpailuilmoittautu-
misessa vahvistavat osallistuvansa harjoituksiin. Valintakilpailujen vapaaohjelma-
harjoitukset ovat noin 20 min/n. 10 luistelijaa eikä niissä soiteta kilpailumusiikkeja eli 
harjoitus on luonteeltaan jäähän tutustuminen. SM-kilpailuissa on vapaaohjelma-
harjoitukset kuten myös mahdollisuuksien mukaan myös hopeafinaalissa. Hopeafinaalin 
harjoitukset järjestetään vain niille luisteljoille, jotka kilpailuilmoittautumisessa vahvistavat 
osallistuvansa harjoituksiin 
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KANSALLISET SENIORIT JA JUNIORIT (Sääntökirjan 19 kohdat 8.2. ja 8.4) 
 
• Lyhyt- ja vapaaohjelma ja niiden kestot sekä esittämispisteiden kertoimet ennallaan 

o ohjelmien kestot lyhytohjelma enintään 2 min 50 s vapaaohjelma enintään 3 min 30 s 
o esittämispisteiden kerroin lyhytohjelma 0,8 vapaaohjelma 1,6 

• Ikärajat ennallaan 
o Juniorit täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 13 mutta ei ole vielä 19:ää vuotta 
o Seniorit täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 15 

• Kaudesta 2009-2010 ikärajat ISU:n päätösten mukaiset 
 

• Elementtivaatimukset 
o lyhytohjelma 8 elementtiä ja vaatimukset (lyhyesti) ovat  

Seniorit 
a) axel tai kaksoisaxel 
b) kaksois- tai kolmoishyppy askelista/vapaaluisteluliikkeistä 
c) hyppy-yhdistelmä: kaksois-kaksois tai kaksois-kolmois 
d) lentävä piruetti 6 kierrosta alastuloasennossa 
e) naiset: taivutuspiruetti 6 kierrosta taivutusasennossa 

miehet: vaakavaihto- tai istumavaihtopiruetti 5 kierrosta molemmilla jaloilla 
f) yhdistelmäpiruetti, jossa on 3 perusasentoa ja vain 1 jalanvaihto, 5 kierrosta 

molemmilla jaloilla 
g) askelsarja (suora, ympyrä tai serpentiini) 
h) naiset: liukusarja, jossa on 3 liukua ja jalanvaihto 

miehet: askelsarja, erilainen kuin kohdassa f) 
 

Juniorit 
a) axel tai kaksoisaxel 
b) kaksoishyppy askelista/vapaaluisteluliikkeistä 
c) hyppy-yhdistelmä: kaksois-kaksois 
d) lentävä piruetti 6 kierrosta alastuloasennossa 
e) naiset: taivutuspiruetti 6 kierrosta taivutusasennossa 

miehet: vaakavaihto- tai istumavaihtopiruetti 5 kierrosta molemmilla jaloilla 
f) yhdistelmäpiruetti, jossa on 3 perusasentoa ja vain 1 jalanvaihto, 5 kierrosta 

molemmilla jaloilla 
g) askelsarja (suora, ympyrä tai serpentiini) 
h) naiset: liukusarja, jossa on 3 liukua ja jalanvaihto 

miehet: askelsarja, erilainen kuin kohdassa f) 
 
Molempien sarjojen elementtien vaatimukset ja arviointi ISU:n ohjeiden 
mukaisesti. 
 

o vapaaohjelma elementtien määrää lasketaan yhdellä: tytöiltä ja naisilta poistuu liukusarja ja 
pojilta ja miehiltä toinen askelsarja. Lisäksi kaikkien kolmen piruetin on oltava 
lyhenteeltään erilaisia:  
1) Yhdistelmäpiruetti, jalanvaihto ei ole pakollinen, 10 kierrosta 2) Yhden asennon 
ja jalan piruetti, jonka voi aloittaa hypyllä, 5 kierrosta ja 3) eri piruettilyhenne kuin 
kumpikaan edellisistä 

• Harjoitukset Lyhytohjelmaharjoitukset järjestetään vain niille luisteljoille, jotka 
kilpailuilmoittautumisessa vahvistavat osallistuvansa harjoituksiin. 
Vapaaohjelmaharjoitukset ovat noin 20 min/n. 10 luistelijaa eikä niissä soiteta 
kilpailumusiikkeja eli harjoitus on luonteeltaan jäähän tutustuminen. 
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NOVIISIT (Sääntökirjan 19 kohta 8.6) 
 
• Vapaaohjelman kesto ja esittämispisteiden kertoimet ennallaan 

o ohjelman kesto tytöt 3 min ja pojat 3 min 30 s 
o esittämispisteiden kerroin tytöt ja pojat 1,5 

• Ikäraja kilpailukaudella 2008-2009: syntynyt kalenterivuonna 1993 tai myöhemmin 

• Ikäraja kilpailukaudella 2009-2010: syntynyt kalenterivuonna 1995 tai myöhemmin 

• Elementtivaatimukset kaudella 2008-2009 ennallaan, 10 elementtiä (lyhyesti) 
o enintään 6 hyppyelementtiä, joista 1 on Axel-tyyppinen, vähintään 1 ja enintään 

3 hyppy-yhdistelmää tai sarjaa 
o enintään 3 piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 

- 1) yhdistelmäpiruetti, jalanvaihto ei ole pakollinen (8 kierrosta), 2) 1 asennon 
ja jalan piruetti, jonka voi aloittaa hypyllä (5 kierrosta) ja 3) eri piruettilyhenne 
kuin kumpikaan edellisistä 

o 1 askel tai liukusarja 

• Elementtivaatimukset kaudella 2009-2010 vahvistetaan myöhemmin 

• Harjoitukset Vapaaohjelmaharjoitukset ovat noin 20 min/n. 10 luistelijaa eikä niissä soiteta 
kilpailumusiikkeja eli harjoitus on luonteeltaan jäähän tutustuminen. Jäähän 
tutustuminen järjestetään vain niille luisteljoille, jotka kilpailuilmoittautumisessa 
vahvistavat siihen osallistuvansa. 

 
DEBYTANTIT (Sääntökirjan 19 kohta 8.7) 
 
• Vapaaohjelman kesto ja esittämispisteiden kertoimet ennallaan 

o ohjelman kesto tytöt 3 min ja pojat 3 min 30 s 
o esittämispisteiden kerroin tytöt ja pojat 1,5 

• Ikäraja kilpailukaudella 2008-2009: syntynyt kalenterivuonna 1995 tai myöhemmin 

• Ikäraja kilpailukaudella 2009-2010: syntynyt kalenterivuonna 1997 tai myöhemmin 

• Elementtivaatimukset kaudella 2008-2009 ennallaan (lyhyesti) 
o tytöt enintään 6 ja pojat enintään 7 hyppyelementtiä, joista 1 on Axel-tyyppinen, 

vähintään 1 ja enintään 3 hyppy-yhdistelmää tai sarjaa 
o enintään 3 piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 

- 1) yhdistelmäpiruetti, jalanvaihto ei ole pakollinen (8 kierrosta), 2) 1 asennon 
ja jalan piruetti, jonka voi aloittaa hypyllä (5 kierrosta) ja 3) 
vaakavaihtopiruetti (4+4 kierrosta) 

o tytöt kaudella 2008-2009 liukusarja ja pojat askelsarja 

• Elementtivaatimukset kaudella 2009-2010 vahvistetaan myöhemmin 

• Kukin vapaaohjelmassa 2A:ksi ja 3H:ksi nimetty elementti tuo luistelijalle +2,0 pistettä (bonus). Jos hän 
kaatuu elementin, hän saa normaalin kaatumisvähennyksen -1,0 pistettä. Luistelija voi yhdessä 
ohjelmassa kuitenkin saada yhteensä enintään +6,0 bonuspistettä tehdyistä 2A:sta ja 3:stä eli kolmesta 
hypystä. Mikäli luistelija yrittää 2A/3H, mutta elementtiä ei nimetä 2A:ksi ja/tai 3H:ksi (2A</3H<), hän ei 
saa siitä bonusta. 

• Harjoitukset Vapaaohjelmaharjoitukset ovat noin 20 min/n. 10 luistelijaa eikä niissä soiteta 
kilpailumusiikkeja eli harjoitus on luonteeltaan jäähän tutustuminen. Jäähän 
tutustuminen järjestetään vain niille luisteljoille, jotka kilpailuilmoittautumisessa 
vahvistavat siihen osallistuvansa. 
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Pienten ja nuorten sarjat sekä niistä toiseen siirtyminen yksinluistelussa kaudella 2008-2009 
(Mikäli mainittuna vain vuosiluku, ikä määräytyy kalenterivuoden mukaan. Kun on mainittu K tai S tarkoittaa se 
kilpailukauden mukaista iän määräytymistä. K = syntynyt keväällä (1.1.-30.6.xx), S = syntynyt syksyllä (1.7.-31.12.xx)) 

 
SILMUT (SK 19 kohta 8.9, 8.9.1, 8.9.2 ja 8.9.3) 
 

• Jaetaan kahteen eri ikäluokkakokonaisuuteen, sekä taitotasoon 

• Sarjojen nimet ja ikärajat 
o kaudella 2008-2009 Silmut A 1996-1997 Silmut A 1998 ja nuoremmat 

Silmut B 1996-1997 Silmut B 1998 ja nuoremmat 
o kaudella 2009-2010 Silmut A 1998-1999 Silmut A 2000 ja nuoremmat 

Silmut B 1998-1999 Silmut B 2000 ja nuoremmat 

• Vapaaohjelman kesto 2 min 30 s +/- 10 s 

• Arvioinnit 
o Silmut A: ISU-arviointijärjestelmä, esittämispisteen kerroin on 1,2, kaatumisvähennys -0,5 tai 

Laajennettu tähtiarviointi 
- kilpailukutsussa on mainittava kumpaa arviointijärjestelmää käytetään 

o Silmut B: Laajennettu tähtiarviointi 

• Luistelija saa kilpailla ikäluokkaansa ylemmässä sarjassa 

• Elementteihin liittyviä huomioita, kaikki silmusarjat ja ikäluokat 
o kutakin kaksoishyppyä saa toistaa vain kerran. Jos kaksoishyppy toistetaan, sen on oltava hyppy-

yhdistelmässä tai –sarjassa. 
o ohjelmassa saa olla enintään yksi kolmen hypyn hyppy-yhdistelmä 
o avustamattomat vaakaliu’ut arvioidaan ISU-arviointijärjestelmässä siirtymisissä (transitions) 

 

Debytantit 
synt. ’95 tai myöh. 

Silmut A/B 
synt. ’96/97  

tai ’98 tai myöh. 

Aluedebytantit 
synt. ’95 tai myöh. 

Aluenoviisit 
synt. ’93 tai myöh. 

Aluejuniorit 
synt. ’93 tai myöh. 

Juniorit 
K ’95 - S ’89 

Noviisit 
synt. ’93 tai myöh. 

SM-noviisit 
K ’98 – S ’93 

SM-juniorit 
K ’95 - S ’89 

Seniorit 
K ’93 ja aikais. 

Tintit 
synt. ’99 tai myöh. 

Minit 
synt. ’98 tai myöh. 

Taitajat 
ei ikärajaa 

SM-seniorit 
K ’93 ja aikais. 
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• Elementtivaatimukset 
o Silmut A 1996-1997 (ISU tai Laajennettu tähtiarviointi) 

• enintään 5 hyppyelementtiä 
- yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy 
- on oltava 3 erilaista kaksoishyppyä ja kaikkia kaksoishyppyjä saa yrittää 
- enintään 2 hyppy-yhdistelmää tai –sarjaa 

• enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 
- yhden jalan ja asennon piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on erilainen kuin edelliset ja jossa on vähintään joko 5 (yhden jalan piruetti) tai 

8 kierrosta (yhdistelmäpiruetti) 

• enintään 1 askelsarja 

• vähintään 2 avustamatonta vaakaliukua 
 

o Silmut A 1998 ja nuoremmat (ISU tai Laajennettu tähtiarviointi) 

• enintään 5 hyppyelementtiä 
- yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy 
- on oltava 3 erilaista kaksoishyppyä ja kaikkia kaksoishyppyjä saa yrittää 
- enintään 2 hyppy-yhdistelmää tai –sarjaa 

• enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 
- yhden jalan ja asennon piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on erilainen kuin edelliset ja jossa on vähintään joko 5 (yhden jalan piruetti) tai 

8 kierrosta (yhdistelmäpiruetti) 

• enintään 1 askelsarja 

• vähintään 2 avustamatonta vaakaliukua 
 

o Silmut B 1996-1997 (Laajennettu tähtiarviointi) 

• enintään 5 hyppyelementtiä 
- yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy 
- on oltava vähintään 1 kaksoishyppy ja kaikkia kaksoishyppyjä saa yrittää 
- enintään 2 hyppy-yhdistelmää tai –sarjaa 

• enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 
- yhden jalan ja asennon piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on erilainen kuin edelliset ja jossa on vähintään joko 5 (yhden jalan piruetti) tai 

8 kierrosta (yhdistelmäpiruetti) 

• enintään 1 askelsarja 

• vähintään 2 avustamatonta vaakaliukua 
 

o Silmut B 1998 ja nuoremmat (Laajennettu tähtiarviointi) 

• enintään 5 hyppyelementtiä 
- yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy 
- on oltava vähintään 1 kaksoishyppy ja kaikkia kaksoishyppyjä saa yrittää 
- enintään 2 hyppy-yhdistelmää tai –sarjaa 

• enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 
- yhden jalan ja asennon piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on erilainen kuin edelliset ja jossa on vähintään joko 5 (yhden jalan piruetti) tai 

8 kierrosta (yhdistelmäpiruetti) 

• enintään 1 askelsarja 

• vähintään 2 avustamatonta vaakaliukua 
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ALUEJUNIORIT, -NOVIISIT JA -DEBYTANTIT 

• Vapaaohjelman kesto kaikissa sarjoissa enintään 3 min 

• Arvioinnit 
o Laajennettu tähtiarviointi (STLL:n suositus) 
o ISU-arviointijärjestelmä, jolloin kunkin esittämispisteen kerroin on 1,2, kaatumisvähennys -0,5 

• Ikärajat kaudella 2008-2009 kaudella 2009-2010 
o Aluejuniorit synt. kalenterivuonna 1989 tai myöh. synt. kalenterivuonna 1990 tai myöh. 
o Aluenoviisit synt. kalenterivuonna 1993 tai myöh. synt. kalenterivuonna 1995 tai myöh. 
o Aluedebytantit synt. kalenterivuonna 1995 tai myöh. synt. kalenterivuonna 1997 tai myöh. 

• Sarjan nimi on se, johon ikäryhmään luistelija kuuluu 

• Tarvittaessa osallistujat jaetaan pienempiin ikäryhmiin 

• Elementtivaatimukset kussakin aluesarjassa ovat samat: 
o enintään 6 hyppyelementtiä 

- yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy 
- enintään 3 hyppy-yhdistelmää tai -sarjaa 

o enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 
- yhden jalan ja asennon piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on erilainen kuin edelliset ja jossa on vähintään joko 5 (yhden jalan piruetti) tai 8 

kierrosta (yhdistelmäpiruetti) 
o askel- tai liukusarja 

- toista kuin arvioitavaa liikettä saa tehdä siten, että se kattaa enintään 2/3 kenttää 
 
MINIT (Sääntökirjan 19 kohta 8.10) 

• Vapaaohjelman kesto ennallaan, enintään 2 min 30 s 

• Arviointi: Suorituksen arviointi tai Laajennettu tähtiarviointi  
- kilpailukutsussa mainittava kumpaa lomaketta käytetään 

• Ikärajat 
o Kilpailukaudella 2008-2009 syntynyt kalenterivuonna 1998 tai myöhemmin 
o Kilpailukaudella 2009-2010 syntynyt kalenterivuonna 2000 tai myöhemmin 
Tarvittaessa osallistujat jaetaan ikäryhmiin 

• taitotasovaatimukset 
o kaikki yksöishypyt 
o Axelia ja/tai enintään yhtä kaksoishyppyä saa yrittää 
o 3 piruettia joissa pitäisi olla vähintään 4 kierrosta 
o ½-kentän määritelty askelsarja 
o 2 avustamatonta vaakaliukua 

 
TINTIT (SK 19 kohta 8.11) 

• Yhteisohjelman kesto enintään 2 min 

• Arviointi: Suorituksen arviointi 

• Ikärajat 
o Kilpailukaudella 2008-2009 syntynyt kalenterivuonna 1999 tai myöhemmin 
o Kilpailukaudella 2009-2010 syntynyt kalenterivuonna 2001 tai myöhemmin 
Tarvittaessa osallistujat jaetaan ikäryhmiin 

• taitotasovaatimukset 
o yksöishyppyjä 
o 2 piruettia, joissa on vähintään 3 kierrosta 
o Axelia ja/tai kaksoishyppyä ei saa yrittää 
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TAITAJAT (SK 19 kohta 8.12) 
 

• Vapaaohjelman kesto määräytyy sen mukaan, noudatetaanko seura- vai koulusarjaa 

• Ei ikärajaa, luistelijat jaetaan kalenterivuoden mukaisiin ikäluokkiin tai taitotason mukaisiin sarjoihin 
• Arviointi joko Suorituksen arviointi tai Laajennettu tähtiarviointi 

- kilpailukutsussa on mainittava kumpaa lomaketta käytetään 

• taitotasovaatimukset määräytyvät sen mukaan, noudatetaanko seura- vai koulusarjaa ja ne on 
mainittava kilpailukutsussa 
- koulusarjan taitotasovaatimuksia ei ole muutettu 

 
 
YLEISET ASIAT 
 
Ilmoittautumismaksut 
 
Yksinluistelu (valinta-, loppu- ja SM-kilpailut) 
• 60 € SM-seniorit ja -juniorit 

• 50 € kansalliset seniorit ja juniorit 

• 50 € SM-noviisit 
• 25 € kansalliset noviisit ja debytantit 
 
muut sarjat ja kilpailut enintään: 
• 25 € seniorit, juniorit, noviisit, SM-seniorit, -juniorit, -noviisit, ja debytantit 
• 20 € silmut kun käytetään ISU-arviointijärjestelmää ja 15 € tähtiarviointikilpailut 
• 15 € aluejuniorit, -noviisit, -debytantit, minit ja taitajat 
• 10 € tintit  
 
Teknisten henkilöiden kustannusten jako yksinluistelun SM-kilpailuissa (SK 19 kohta 15.1 d)) 
Yksin- ja pariluistelun sekä jäätanssin SM-senioreiden ja SM-junioreiden teknisten tuomaristojen 
kustannukset SM-kilpailujen osalta maksaa Suomen Taitoluisteluliitto. 


