
   

 

Suomen Taitoluisteluliiton yksinluistelun  
arvokilpailuvalintakriteerit kaudelle 2010–2011 

 

ISU on asettanut senioreiden mestaruuskilpailuihin ja niiden alkukilpailuihin minimipisterajan, joka on 
urheilijan saavutettava, jotta hänet voidaan mestaruuskilpailuihin ilmoittaa. Pisterajat määritellään teknisistä 
pisteistä ja ne on saavutettava joko kaudella 2010–2011 tai edellisellä kaudella 2009-2010 ISU:n 
kalenterissa olevissa kilpailuissa (ISU:n sääntö 107 kohdat 1-9). 

Kauden 2010–2011 teknisten pisteiden pisterajat (yksin- ja pariluistelu: ISU Communication 1619) 
Seniorit, miehet  lyhytohjelma: 20 vapaaohjelma: 35 
Seniorit, naiset lyhytohjelma: 15 vapaaohjelma: 25 

Laura Lepistö nimetään puolustamaan mitalejaan sekä EM- että MM-kilpailuihin. Mikäli hän ei terveydellisistä 
syistä pysty täyttämään alla mainittuja arvokisaedustajille määriteltyjä vaatimuksia, hänen tulee antaa näyttö 
kilpailukunnostaan viimeistään 2 viikkoa ennen ao. arvokisan alkamista STLL:n nimeämille katsastajille. 
Lisäksi edellytetään, että STLL:n osoittama lääkäri katsoo hänen voivan kuntoutua ao. arvokisaan 
mennessä.  

Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season's best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville 
luistelijoille. Junioriluistelijoiden edellytetään täyttävän myös alla mainitut minimitason taitovaatimukset. 
Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan tai asetettuja 
taitovaatimuksia ei ole osoitettu, STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.  

* arvokilpailuja ovat Olympialaiset, MM-kilpailut, EM-kilpailut, juniorien MM-kilpailut, Nuorten Olympialaiset ja 
Universiadit. 

STLL:n asettamat kauden 2010–2011 pisterajat: 

• seniorit:  miehet 155, naiset 145 pistettä 

• juniorit:  pojat 125, tytöt 120 pistettä 

Juniorien minimitason taitovaatimukset: 

• pojat: 3 erilaista kolmoishyppyä  

• tytöt: 2 erilaista kolmoishyppyä 

EM-kilpailut 

Laura Lepistön lisäksi EM-kisoihin nimetään kaksi parhaan SB-arvon saavuttanutta naisluistelijaa sekä 
parhaan SB-arvon saavuttanut miesluistelija. 

Kauden 2010-2011 SB-arvoa määritettäessä huomioidaan ISU:n kv-kilpailukalenterin seniorikisat, seniorien 
SM-kisat sekä seniorien 2. SM-valintakisat. Juniori-ikäisen luistelijan hakiessa EM-edustuspaikkaa 
huomioidaan myös kauden 2010–2011 JGP-kilpailut, juniorien SM-kilpailut sekä juniorien 2. SM-
valintakilpailut. 



   

EM-edustajien tulee osallistua seuraaviin kilpailuihin: 

• Finlandia Trophy (mikäli on nimetty osanottajaksi)  

• Seniorien tai juniorien SM-kilpailut 

• Vähintään yksi ISUn kv. kalenterin seniorikilpailu (ml. Finlandia Trophy) 

Kisojen ilmoittautumisaika päättyy 3.1.2011. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään 3 päivää ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. 

 

MM-kilpailut  

SB-arvon määritys tehdään samoilla periaatteilla kuin edellä EM-kilpailuissa. 

Laura Lepistön lisäksi toiseksi naisedustajaksi nimetään parhaan SB-arvon saavuttanut luistelija.  

Miesten MM-edustajaksi nimetään parhaan SB-arvon saavuttanut luistelija. 

Kisojen ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2011. Luistelijavalinnat (Laura Lepistön valintaa lukuun ottamatta) 
tehdään viimeistään 3 päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

 

Universiadit  

SB-arvon määritys tehdään samoilla periaatteilla kuin edellä EM-kilpailuissa. Luistelijavalinnat tehdään SB-
arvon perusteella Universiadien kelpoisuussäännöt ja ilmoittautumisaikataulut huomioiden.   

 

Juniorien MM-kilpailut 

Luistelijat valitaan juniorien MM-kilpailuihin juniorien SB-arvon mukaisessa järjestyksessä.  

Juniorien SB-arvo ja taitovaatimukset voidaan saavuttaa joko ISU:n kv. kilpailukalenterin juniorikilpailussa, 
jommassakummassa juniorien SM-valintakilpailussa tai juniorien SM-kilpailussa.  

Juniorien SB-arvo ja taitovaatimukset voidaan saavuttaa myös ISU:n kv. kilpailukalenterin seniorikilpailussa, 
seniorien 2. SM-valintakisassa tai seniorien SM-kisassa. Seniorikisassa saavutetusta pistemäärästä tehdään 
2 pisteen vähennys juniorisarjan SB-arvoa määritettäessä.   

Luistelijoiden tulee osallistua joko juniorien tai seniorien SM-kilpailuun. Lisäksi heidän tulee osallistua kauden 
2010-2011 aikana vähintään yhteen ISU:n kv. kilpailukalenterin juniori- tai seniorikisaan ennen valintaa. 

Kisojen ilmoittautumisaika päättyy 7.2.2011. Luistelijavalinnat tehdään viimeistään 3 päivää ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. 

 



   

Poikkeaminen arvokilpailujen valintakriteereistä 

STLL:n liittohallitus voi tehdä edellä mainituista kriteereistä poikkeavan valintapäätöksen, mikäli kilpailuihin 
osallistumisvaatimusten täyttäminen on ollut luistelijalle terveydellisistä tai luistimen rikkoutumisesta 
johtuvista syistä mahdotonta.  

Varaluistelijat valitaan samoilla perusteilla kuin varsinaiset luistelijatkin, mutta heidän kohdallaan voidaan 
poiketa vaatimuksista. 

 

PM-kilpailut  

Luistelijat valitaan PM-kilpailuihin kauden SB-arvojen mukaisessa järjestyksessä siihen sarjaan, jossa he 
ovat kilpailleet SM-sarjassa. Poikkeuksen muodostavat ne juniori-ikäiset luistelijat, joilla on sekä juniori- että 
seniorisarjan SB. He saavat halutessaan pyrkiä kumpaan tahansa sarjaan ao.sarjan SB:n perusteella. 
Kilpailusarjan valinnasta on tehtävä sitova kirjallinen ilmoitus liiton valmennuspäällikölle viimeistään 
31.12.2010.  


