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Kiitos kaikille kauden 2012-2013 Sääntömuutoksia osaa 1 kommentoineille tahoille 
 
Liittohallitus on hyväksynyt tässä esitetyt sääntömuutokset ja tarkennukset kaudesta 2012-2013 
lähtien, 1.7.2012. Sääntöjä täydennetään ja korjataan, jos ISU:lta tulee meidän kotimaan kilpailujärjestel-
mään tai -vaatimuksiin muutoksia kongressin jälkeen (10.-16.6.2012). Näistä muutoksista tiedotetaan 
seuroja erikseen sähköpostin ja/tai nettisivujen kautta. 
 

Palautteiden perusteella tehtiin ehdotuksiin verrattuna jonkin verran muutoksia. Merkittävimmät muutokset ovat: 
 Yksinluistelun SM-noviiseilla ei oteta käyttöön elementtitestiä 2012-2013, vasta 2013-2014 
 SM-junioreille lisätään elementtitestiin jalan- ja asennonvaihtopiruetti vaikeustasoa 3 
 Debytanteilla, noviiseilla ja aluesarjoissa elementtimuutos kaudelle 2012-2013 
 Yksinluistelun vapaaluistelukilpailun luistelujärjestys on lyhytohjelmakilpailun tulosten käänteinen järjestys 
 Muodostelmaluistelussa Tulokkaat jaetaan jatkossa kahteen sarjaan – Tulokkaat (alle 12-vuotiaat) ja 

Kansalliset noviisit (kaudella 2012-2013 alle 16-vuotiaat) 
 ML SM-noviisit kilpailevat edelleen SM-sarjan joukkueiden kanssa, ei kansallisten sarjojen kilpailuissa 

 
 Jäätanssin kansalliset kilpailusarjat ja niiden vaatimukset ovat jo lähes valmiit ja ne julkaistaan lähiaikoina 
 

Nämä sääntömuutokset ja tarkennukset ovat voimassa vain kotimaisessa kilpailutoiminnassa, Suomessa. 
Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan aina ISU:n ja kilpailukutsun sääntöjä ja vaatimuksia. 
 

Valmentajat, luistelijat, tuomarit ja tekniset ovat itse vastuussa sääntömuutoksiin perehtymisestä ja että 
ovat tietoisia muutoksista. Etenkin tänä kesänä kun on ISU:n kongressi, on välttämätöntä seurata 
aktiivisesti ISU:n nettisivuja www.isu.org ja perehtyä elementtien arviointikriteereihin (ISU Communi-
cations) ja sääntömuutoksiin. Jäätanssin kauden 2012-2013 muutokset ja arviointiperusteet on julkaistu 
ISU Communicationissa 1721 ja yksin- ja pariluistelun osalta ISU Communication 1724 ja ne tulevat 
voimaan ISU:n kongressin vahvistuksen jälkeen. 
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psta Anne Fagerström, kilpailukoordinaattori  
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I  KILPAILUKALENTERI 2012-2013, tiedoksi muodostelmaluistelun osalta 
 
Kilpailukalenteri järjestäjillä kaudelle 2012-2013 on julkaistu STLL:n nettisivuilla. Kaikilla kilpailuilla on 
löytynyt järjestäjä. Muodostelmaluistelun SM-noviisien osalta jatketaan tämän kauden käytäntöä – SM-
noviisien valintakilpailut järjestetään edelleen SM-senioreiden ja -junioreiden kanssa kuten myös SM-
kilpailut. Kansallisten sarjojen kilpailut ovat 2-päiväiset ja joukkueet jaetaan sarjoittain lohkoihin kuten 
tähänkin asti ja ne kilpailevat yhdellä paikkakunnalla saman viikonlopun aikana järjestettävässä 
kilpailutapahtumassa. Toive on, että Tulokkaat ja uusi sarja Kansalliset noviisit kutsutaan kansallisten 
sarjojen kilpailuihin. Suositus on, että ensimmäisenä päivänä kilpailevat tulokkaat, minorit ja juniorit, ja 
toisena päivänä kansalliset noviisit, seniorit ja aikuiset. 
 
Kilpailut yllä oleville muodostelmaluistelusarjoille ovat 2-päiväiset. Sarjoittain jaetaan 2 lohkoon ja 
kilpailevat samassa kilpailutapahtumassa samana viikonloppuna. 
 
Yksinluistelun debytanttien ja kansallisten noviisien valintakilpailut järjestetään yhden päivän kilpailuina 
siten, että 1. valintakilpailuissa ensin kilpailevat debytantit ja heidän jälkeen noviisit ja 2. valintakilpailuissa 
ensin kilpailevat noviisit ja heidän jälkeen debytantit. Jos kilpailut ovat peräkkäisinä päivinä, menetellään 
samoin, että sarjat kilpailevat vuorotellen kuten edellä on kuvattu. 
 
 
II  YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT, viittaukset ovat Sääntökirjaan 21 (SK21) kyseiseen kohtaan 
 

 kohta 2.2. Kilpailulisenssi tai kilpailulupa, lisäys, koko kappale 
Yli 70-vuotiaan kilpaileminen on sallittua, mutta hänen on lunastettava kilpailulupa ja vakuutettava, 
että oma tapaturmavakuutus on vähintään yhtä kattava kuin liiton neuvottelema 
tapaturmavakuutus. Kilpailulisenssiin kuuluva liiton neuvottelema tapaturmavakuutus on voimassa 
henkilöille, jotka eivät ole täyttäneet 70 vuotta. 
 

 kohta 2.5. Kilpaileminen eri sarjoissa yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa, lisäys, koko lause 
SM/kansallisella tasolla lopettanut luistelija saa seuraavalla kaudella, ikärajat huomioiden, jatkaa 
luistelijauraansa alue- tai aikuistasolla, ei kuitenkaan taitajat-sarjassa. 
 

 kohta 2.6. Kilpaileminen eri sarjoissa muodostelmaluistelussa, lisäys 
Luistelija, enintään 4, saa täydentää toisen joukkueen kokoonpanoa, kunhan kyseinen joukkue 
kilpailee eri sarjassa ja joukkueessa ja sen jäsenistä vähintään 50 % on eri. (ISU Rule 701 g) 
 

 kohta 3.2.2 Tuomarien ja teknisten kontrollereiden ja spesialistien osanottokelpoisuus, tarkennus & 
lisäys, molemmat asiat 
o henkilö voi toimia sekä tuomarina että teknisenä spesialistina kun hän on enintään 2 luokan 

arvioija. Saavuttaessaan tuomarina 1. luokan on kouluttauduttava kontrolleriksi. 
-- eli henkilö voi olla seuratuomari/3. lk:n tuomari/2 lk:n tuomari ja spesialisti samalla kaudella. 
 

o Yksinluistelun tekninen spesialisti saa kilpailla ainoastaan aikuisten sarjassa. 
 

o Muodostelmaluistelun tekninen spesialisti saa kilpailla STLL:n kilpailujärjestelmään 
kuulumattomissa sarjoissa. 

 
-  ks. myös Sääntökirja 21 kohta 12.7 ja 12.14 
 

 kohta 3.4 viimeinen ”pallukka” (muodostelmaluistelu) ulkomaalaissääntö, lisäys alkuun 
SM-sarjojen muodostelmaluistelujoukkueen luistelijoista 25 % voi olla ulkomaalaisia… 
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 kohta 6.1. ikärajat, korjaus (yl) ja lisäys (ml) 
o yksinluistelu aikuisten sarja: täyttänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 18 vuotta (ei 

yläikärajaa). 
 

o muodostelmaluistelu 
-  tulokas ei ole täyttänyt 12:ta 11:tä vuotta kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 1.7.,  

ei alaikärajaa 
- kansallinen noviisi ei ole täyttänyt 16:ta vuotta 1.7.2012 kaudella 2012-2013, ei alaikärajaa 
- kansallinen noviisi ei ole täyttänyt 15:tä vuotta kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä 

kaudesta 2013-2014 lähtien, ei alaikärajaa 
 

 kohta 8.8 Aluejuniorit, -noviisit ja -debytantit, muutos 
o Aluedebytanteilla käytetään aina laajennettua tähtiarviointia, ei ISU-arviointijärjestelmää 

-- aluejunioreilla ja -noviiseilla suositellaan käytettävän laajennettua tähtiarviointia, mutta 
voidaan käyttää myös ISU-arviointijärjestelmää 

 

 kohta 8.13 Aikuiset, muutos ja tarkennus 
o Luistelijoilla, joilla on kilpaluistelijatausta, kilpailevat omassa sarjassa ja heillä käytetään joko 

laajennettua tähtiärviointia tai ISU-arviointia 
 

o Muilla aikuisten sarjoissa kilpailevilla käytetään laajennettua tähtiarviointia, ei ISU-
arviointijärjestelmää 
 

 kohta 8.14 SM-noviisit, debytantit, kansalliset noviisit, muutos/lisäys 
o SM-noviisien valintakilpailuissa vapaaohjelman verryttelyryhmässä saa olla enintään 7 

luistelijaa (lukee kohdassa 8.5, puuttunut kohdasta 8.14) 
 

o Debytanttien ja kansallisten noviisien kilpailujen verryttelyryhmässä saa olla enintään 7 8 
luistelijaa (ollut 6) 
 

 uusi kohta 12.14 Kansallisten teknisten toimihenkilöiden toiminta-alueet, lisäys/muutos 
o Tekninen tuomaristo koostuu seuraavista henkilöistä (lisäys koko kohta) 

tekninen kontrolleri, tekninen spesialisti ja avustava tekninen spesialisti sekä dataoperaattori ja 
videoeditoija. 

o STLL päättää teknisten tuomaristojen kokoonpanoista STLL:n kilpailukalenterissa oleviin 
kilpailuihin. Kullakin kilpailulla, kilpailun tasosta riippumatta, on oltava vähintään tekninen 
kontrolleri ja spesialisti tai 2 teknistä spesialistia tai 2 teknistä kontrolleria. Mikäli kilpailussa on 
2 teknistä spesialistia/kontrolleria, kokeneempi nimetään ja toimii kontrollerin roolissa. 
 

o on täyttänyt 18 vuotta (tekniset kontrollerit ja spesialistit) (oli 16 vuotta) 
- dataoperaattori/videoeditoija alaikäraja edelleen 16 vuotta 
 

 kohta 15.10 Arvonnat, tarkennus ja muutos (yl) 
o Mikäli arvonta on päiviä ennen kilpailun alkua ja/tai arvonta suoritetaan etukäteen 

satunnaisarvonta-toiminnolla, julkaistaan luistelujärjestys yhtenäisenä listauksena. Kilpailu-
vahvistuksessa on ilmoitettava mihin mennessä ja kenelle on ilmoitettava mahdollinen poisjäänti 
(kilpailua edeltävä päivä klo xx.xx) ja kyseisen ajankohdan jälkeen vahvistetaan ja julkaistaan 
ryhmäjaot. Satunnaisarvonnan läpiviennistä on sovittava kilpailun ylituomarin kanssa. Kun 
ryhmäjaot on vahvistettu ja niistä on tiedotettu, niitä ei saa enää muuttaa. 
 

o Yksinluistelun kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, vapaaohjelman 
luistelujärjestys on lyhytohjelmatuloksen käänteinen järjestys. 
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III YKSINLUISTELU 
 
1. YL TESTIJÄRJESTELMÄ (perustesti, taitotesti ja hyppytesti) (SK21 kohta 6.5), uusi/muutos 
1.1. PERUSTESTI 

Perustestistöjä tulee olemaan 1+4 ja niiden nimet ovat: 
Alkeistesti, Perustesti 1, Perustesti 2, Perustesti 3 ja Perustesti 4, ja näistä taso 4 on vaikein. 
Alkeistesti on tarkoitettu seurojen käyttöön harjoitteena eikä sitä käytetä mihinkään sarjavaati-
muksena. Perustestit 1-4 määrittävät aikanaan yhdessä Taitotestien (elementit) kanssa luistelijan 
kilpailusarjan. 

 
Perustestien alkeistesti sekä tasot 1 ja 2 annetaan seurojen käyttöön kaudesta 2012-2013 lähtien 
nuoremmille luistelijoille. Nämä ovat kuitenkin nyt harjoittelua ja tutustumista varten, eivätkä vielä 
määritä kilpailusarjaa. 
 

(Alkeistesti tintit ja minit sarja) 
Perustesti 1 B-silmut 
Perustesti 2 A-silmut, Debytantit ja kansalliset noviisit 
 

Alue- ja taitajat -sarjoihin pääsemiseksi ei tarvitse suorittaa minkään tason testiä.  
 

Testien sisällöt esiteltiin 14.3.2012 päivätyn sääntömuutosehdotuskoosteen yhteydessä. Kattavat 
ohjeet ja piirustukset julkaistaan juhannukseen 2012 mennessä. 

 
1.2. TAITOTESTI, uusi/muutos 

Taitotestitasoja tulee olemaan 6 ja niissä testataan hyppyjä ja piruetteja. Taitotestin elementtien 
vaatimukset perustuvat nykyisiin sarjavaatimuksiin ja vaikeustasoihin. Suorittamalla hyväksytysti 
sarjaan vaadittavan perustestin ja taitotestin, luistelija lunastaa kilpailupaikan kyseiseen sarjaan. 
Taitotestit tulevat voimaan myöhemmin kun perustestien tasot 3 ja 4 on otettu käyttöön, aikaisintaan 
kaudesta 2014-2015 lähtien. Millä tuomarin/tuomareiden GOE-pisteellä elementin saa heikoimmillaan 
läpi määritellään myöhemmin, kuten myös suoritetun elementin voimassaoloaika. Käytännön näytön 
järjestämiseen (testitilaisuus/kilpailu) laaditaan erilliset ohjeet. 
 
Testien sisällöt esiteltiin 14.3.2012 päivätyn sääntömuutosehdotuskoosteen yhteydessä, alla lyhyesti 
testin nimi sekä kilpailusarja, johon testin suorittaminen oikeuttaa. 

 
1. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: B-silmut 
2. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: A-silmut, kansalliset noviisit 
3. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: Debytantit, kansalliset juniorit ja seniorit 
 muutos: joko FCSpB tai FSSpB, ei molempia *) 
4. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: SM-noviisit 
 muutos: tytöt LSpB ja pojat CCSpB tai CSSpB, ei vaikeustasoa 2 *) 
5. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: SM-juniorit 
6. taso taitotesti kilpailusarja aikanaan: SM-seniorit 
 
*) ISU Communication 1724 mukaan ”B” (basic level/perustaso) vastaa aiempaa vaikeustasoa 1. 
 

1.3. HYPPYTESTI, lisäys/muutos 
SM-senioreilla ja -junioreilla on ollut käytössä nk. hyppytesti. SM-senioreilla hyppytestin elementit 
pysyvät ennallaan (2A ja 2 erilaista kolmoishyppyä). SM-junioreiden testiä laajennetaan ja hyppyjen 
lisäksi kaudesta 2012-2013 lähtien vaaditaan jalan- ja asennonvaihtopiruetti vähintään vaikeustasoa 3 
(CCoSp3). SM-noviisien elementtitesti SM-valintakilpailuun pääsemiseksi otetaan käyttöön kaudesta 
2013-2014 lähtien. Tämän kohdan hyppytesti poistuu käytöstä kun Perus- ja Taitotestit otetaan 
käyttöön. 
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1.3.1. SM-seniorit, ei muutosta  
- 2A ja 2 erilaista 3-hyppyä 

-- kilpailutuloksista testisuoritus on hyväksytty kun 2A GOE-sarakkeessa arvo saa olla 
huonoimmillaan -0,5, joka vastaa tuomareiden -1,0 GOE:ta  

-- kilpailutuloksista testisuoritus on hyväksytty kun 3-hyppyjen osalta GOE-sarakkeessa arvo 
saa olla huonoimmillaan -1,0, joka vastaa tuomareiden -1,0 GOE:ta. 

-- kilpailutuloksista otetaan huomioon valinta- ja SM-kilpailuissa ja ISU:n kalenterissa olevissa 
kilpailuissa suoritetut elementit. 

-- testitilaisuudessa hypyn on oltava puhdas (2A/3H, ei 2A< tai 3H<</3F e) ja tuomarin GOE 
saa olla huonoimmillaan -1,0, jotta elementti on hyväksytysti suoritettu 

 
1.3.2. SM-juniorit, lisätty CCoSp3 sekä tytöille että pojille 

- pojat 2A ja 1 kolmoishyppy sekä CCoSp3 
- tytöt 2A sekä CCoSp3 

 
-- kilpailutuloksista testisuoritus on hyväksytty kun 2A GOE-sarakkeessa arvo on 

huonoimmillaan -0,5, joka vastaa tuomareiden -1,0 GOE:ta  
-- kilpailutuloksista testisuoritus on hyväksytty kun 3-hyppy GOE-sarakkeessa arvo on 

huonoimmillaan -1,0, joka vastaa tuomareiden -1,0 GOE:ta.  
-- kilpailutuloksista testisuoritus on hyväksytty kun tekniset ovat määritelleet piruetin 

vaikeustasoksi vähintään tason 3 (CCoSp3) ja GOE-sarakkeessa arvo on -0,3, joka vastaa 
tuomareiden -1,0 GOE:ta 

-- kilpailutuloksista otetaan huomioon valinta- ja SM-kilpailuissa ja ISU:n kalenterissa olevissa 
kilpailuissa suoritetut elementit. 

-- testitilaisuudessa hypyn on oltava puhdas (2A/3H, ei 2A< tai 3H<</3F e) ja piruetin 
vaikeustason vähintään tasoa 3 ja tuomarin GOE saa olla huonoimmillaan -1,0, jotta 
elementti on hyväksytysti suoritettu 

 
1.3.3. SM-noviisit, uusi, kaudesta 2013-2014 lähtien 

- kolmen (3) hypyn hyppy-yhdistelmä, jossa kaikki hypyt ovat vähintään kaksoishyppyjä 
- yksi (1) seuraavista hyppy-yhdistelmistä: 2F+2T, 2F+2Lo, 2Lz+2T, 2Lz+2Lo tai kolmoishyppy-

yhdistelmä 
- toinen seuraavista lentävistä pirueteista: FCSp2 tai FSSp2 
- tytöt: LSpB ja pojat: CCSpB tai CSSpB 

 
--  kilpailutuloksista tarkistettuna hyppy-yhdistelmä on hyväksytty kun tuomareittain 

tuloslaskentaan mukaan tulevat GOE:t ovat huonoimmillaan -1,0 (tuomareita 5 tai enemmän: 
ylin ja alin pudotettu pois). Mikäli tuomareita on 4 tai vähemmän yhdenkään tuomarin GOE ei 
saa olla -2 tai -3. 

-- kilpailutuloksista tarkistettuna piruetti on hyväksytty kun tekniset ovat määritelleet sille 
vähintään perustason (basic level) *) LSp/CCSp/CSSp osalta ja vähintään vaikeustason 2 
FCSp/FSSp osalta ja GOE-sarakkeessa arvo on -0,3, joka vastaa tuomareiden -1,0 GOE:ta 

-- kilpailutuloksista otetaan huomioon valinta- ja SM-kilpailuissa suoritetut elementit 
-- testitilaisuudessa hyppyjen on oltava puhtaita (ei 2F+2T< tai 2Lz+2Lo e) ja piruetin 

vaikeustason vähintään tasoa 1 LSp/CCSp/CSSp osalta ja vähintään tasoa 2 FCSp/FSSp ja 
tuomarin GOE saa olla huonoimmillaan -1,0, jotta elementti on hyväksytysti suoritettu 

 
*) ISU Communication 1724 mukaan ”B” (basic level/perustaso) vastaa aiempaa vaikeustasoa 1. 

 
Kaikki SM-sarjat (paitsi SM-noviisit, joiden ei pidä tehdä testiä vielä ensi kaudeksi): kuten tähänkin asti 
tarkistetaan mainituista kilpailuista suoritukset (kansalliset/SM-valintakilpailut, loppu- ja SM-kilpailut, 
hopeafinaalit sekä ISU:n kalenterin seniori- ja juniorikilpailut) ja mikäli luistelija ei ole saanut jotain 
elementtiä läpi, hänen on tultava se suorittamaan testitilaisuuteen päästäkseen haluamaansa 
kilpailusarjaan kaudella 2012-2013. Päivitetty testirekisteri kaudelle 2012-2013 löytyy STLL:n 
nettisivuilta. 
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2. YL ELEMENTTIMUUTOKSET (SK21 kohdat 8.6, 8.7 ja 8.8), muutos 

ISU on tuomassa uuden elementin ”Choreographic Sequence” ns. koreografisen liikesarjan ISU-
sarjoihin kaudesta 2012-2013 lähtien. Koska sen tarkasta sisällöstä ja arviointiperusteista ei ole vielä 
kokemusta, muutetaan debytanttien, kansallisten noviisien ja aluesarjojen elementtirotaatiota siten, 
että kaudella 2012-2013 on samat vaatimukset kuin kaudella 2011-2012 ja elementtimuutos voimaan 
vasta kaudesta 2013-2014. 
 

kaudella 2012-2013 kaudella 2013-2014 
Debytantit, tytöt askelsarja ja taivutuspiruetti koreografinen liikesarja ja lentävä piruetti 
Debytantit, pojat askelsarja ja lentävä piruetti askelsarja ja lentävä piruetti 
Kans. noviisit tytöt ja pojat askelsarja koreografinen liikesarja 
Aluesarjat tytöt ja pojat askelsarja koreografinen liikesarja 
 

 
IV  MUODOSTELMALUISTELU 
 
1. Kilpailusarjat 2012-2013, muutos 

Tulokkaat sarja jaetaan vastaamaan paremmin heidän ikä- ja taitotasoaan ja heidät jaetaan kahteen 
sarjaan iän mukaan - nuoriin ja hieman vanhempiin. Kaikkien kansallisten sarjojen vaatimukset on 
kirjattu yhtenäisyyden vuoksi näkyviin. 

 

Sarjajako 2012-2013 lähtien Sarjat kaudella 2011-2012 

Tulokkaat Tulokkaat 

Kansalliset noviisit  

Minorit Minorit 

Aikuiset (ja Masters-sarja 2013-2014 lähtien) Aikuiset 

Kans. juniorit Kans. juniorit 

Kans. seniorit Kans. seniorit 

SM-noviisit SM-noviisit 

SM-juniorit SM-juniorit 

SM-seniorit SM-seniorit 
 

1.1. Tulokkaat, (SK21 kohta 11.8) 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja 

 kilpailevat muiden kansallisten sarjojen kanssa, ei nk. loppukilpailua  

 alle 11 vuotta  
-- ei ole saanut täyttää 12:ta vuotta kilpailukauden alkuun mennessä 1.7.  

 ei alaikärajaa 

 joukkueessa saa olla 5 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 

 ohjelman kesto enintään 3 min 

 elementtivaatimukset kuten nykyisillä tulokkailla 

 tähtiarviointi aina kun se on mahdollista 
 

1.2. Kansalliset noviisit, uusi sarja 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja 

 kilpailevat muiden kansallisten sarjojen kanssa, ei nk. loppukilpailua  

 alle 16 vuotta kaudella 2012-2013 
-- ei ole saanut täyttää 16:ta vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 alle 15 vuotta kaudella 2013-2014 
-- ei ole saanut täyttää 15:tä vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 ei alaikärajaa 

 joukkueessa saa olla 5 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 

 ohjelman kesto 3 min ±10 s 

 elementtivaatimukset ISU:n Basic Noviisien mukaan, mutta 5 komponenttipistettä 

 tähtiarviointi aina kun se on mahdollista 
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1.3. Minorit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.4) 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja, mutta on nk. 2 valintakilpailua ja loppukilpailu, jotka merkitään 
kilpailukalenteriin 

 alle 13 vuotta  
-- ei ole saanut täyttää 13:a vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 ei alaikärajaa 

 joukkueessa saa olla 2 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 

 ohjelman kesto 3 min ±10 s 

 elementtivaatimukset kuten nykyiset 
-- elementtien arviointiin saattaa tulla muutoksia elementtiarviointisääntöjen muuttuessa  

 1. valintakilpailuissa tähtiarviointi, 2. vk.ssa ja loppukilpailuissa ISU 

 loppukilpailuun pääsee 24 joukkuetta 
 

1.4. Kansalliset juniorit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.7) 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja, mutta on nk. 2 valintakilpailua ja loppukilpailu, jotka merkitään 
kilpailukalenteriin 

 täyttänyt 12 vuotta mutta ei 19:ää vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 joukkueessa saa olla 5 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 

 ohjelman kesto 3 min ±10 s 

 elementtivaatimukset kuten nykyiset 
-- elementtien arviointiin saattaa tulla muutoksia elementtiarviointisääntöjen muuttuessa  

 loppukilpailuun pääsee 16 joukkuetta 

 ISU-arviointijärjestelmä, myös tähtiarviointi on mahdollinen 
 

1.5. Kansalliset seniorit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.6) 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja, mutta on nk. 2 valintakilpailua ja loppukilpailu, jotka merkitään 
kilpailukalenteriin 

 täyttänyt 17 vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 joukkueessa saa olla 5 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 

 ohjelman kesto 3 min ±10 s 

 elementtivaatimukset kuten nykyiset 
-- elementtien arviointiin saattaa tulla muutoksia elementtiarviointisääntöjen muuttuessa  

 loppukilpailuun pääsee 10 joukkuetta 

 ISU-arviointijärjestelmä, myös tähtiarviointi on mahdollinen 
 

1.6. Aikuiset, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.5) 

 ei STLL:n alaisia kilpailuja, mutta on nk. 2 valintakilpailua ja loppukilpailu, jotka merkitään 
kilpailukalenteriin 

 täyttänyt 25 vuotta kilpailukauden alkuun mennessä (1.7.) 

 joukkueessa saa olla 3 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa ja kaikkien on pitänyt täyttää 18 vuotta 

 ohjelman kesto vähintään 2 min 30 s ja enintään 3 min 30 s 

 elementtivaatimukset kuten nykyiset 
-- elementtien arviointiin saattaa tulla muutoksia elementtiarviointisääntöjen muuttuessa  

 loppukilpailuun pääsee 12 joukkuetta 

 ISU-arviointijärjestelmä, myös tähtiarviointi on mahdollinen 
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1.7. SM-noviisit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.3) 

 ikärajat ja elementtivaatimukset sekä arviointiperusteet ISU Advanced Novice mukaan  
-- elementtikohtaiset arviointiperusteet ISU:n kongressin päätösten mukaan 
 

 joukkueessa saa olla 2 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 
 

1.8. SM-juniorit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.2) 

 noudatetaan ISU:n sääntöjä kaikilta osin 
-- poikkeus: joukkueessa saa olla 2 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 
-- elementtikohtaiset arviointiperusteet ISU:n kongressin päätösten mukaan 
 

1.9. SM-seniorit, ei muutoksia, (SK21 kohta 11.1) 

 noudatetaan ISU:n sääntöjä kaikilta osin 
-- poikkeus: joukkueessa saa olla 2 ikärajat täyttämätöntä luistelijaa 
-- elementtikohtaiset arviointiperusteet ISU:n kongressin päätösten mukaan 

 
1.10 Masters (ISU aikuiset) 

Seuraavaan sääntökirjaan lisätään uusi sarja Masters ja se otetaan käyttöön kaudesta 2013-2014 
lähtien. Ohjelmavaatimukset julkaistaan myöhemmin (kevät 2013), kun selviää (ISU Adult Working 
Groupilta tai ISU:lta) mitä muutoksia aikuisten sarjaan on tulossa. 
 
Tarkoituksena on mahdollistaa harrastajaseniorijoukkueiden ja entisistä kilpaluistelijataustaisista 
koostuvat joukkueet omiksi kilpailusarjoikseen. 


