
ITÄISEN ALUEEN SÄÄNNÖT 2013 -2014 
Päivitetty 10.8.2013 aluekokouksessa 
 
 
ALUEMESTARUUDET 
 
ISU-sarjojen aluemestaruuskilpailut: 
ISU-sarjojen aluemestaruuskilpailuihin pääsevät mukaan alueen kaikki ISU-sarjojen luistelijat, paitsi 
sarjassa Silmut-A aluecupin osakilpailujen perusteella 15 parasta (kts. Kohta Aluecup) 
 
 
Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailut: 
Muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailuun pääsevät mukaan kaikki itäisen alueen ML-joukkueet. 
Lisäksi järjestävä seura voi kutsua mukaan myös esim. Hämeen alueen ML-joukkueet.  
 
 
Tintit-, minit-, taitajat-, silmu B ja aluesarjat –aluemestaruus 
Sarjoissa tintit, minit, taitajat, silmut-B sekä aluesarjat luistellaan tähtisarjojen aluemestaruuskilpailu 
(tytöt ja pojat omina sarjoinaan). Sarjojen säännöt STLL:n sääntökirjan mukaan. 
 
Jokaisella alueen seuralla on kaksi seurapaikkaa aluemestaruuskilpailussa tintit-, minit-, silmu-B- sekä 
aluesarjoihin per ikäryhmä. 
 
Sarjat:  

Taitaja-sarjat:  2003-2005 / 2001-1999 / 1998 ->   
(tai vain kaksi ikäluokkaa jos vanhimpia on alle 5) 

Tintit-sarjat:   2005 syntyneet / 2006 sekä myöhemmin syntyneet 
Minit-sarjat:   2004 syntyneet / 2005 sekä myöhemmin syntyneet 
Silmut-B 
Aluesilmut 
Aluedebytantit 
Aluenoviisit 
Aluejuniorit 

 
 
 
TESTIT 
 
Jokainen seura on velvoitettu huolehtimaan, että ilmoittaessaan luistelijoitaan kilpailuihin, kyseiset 
luistelijat ovat läpäisseet ko. sarjassa vaadittavat testit. 
 
 
ALUECUP 
 
Silmut-A 
Silmut-A –sarjassa luistellaan aluecup, joka koostuu kolmesta (3) valintakilpailusta ja loppukilpailusta 
(=ISU-sarjojen aluemestaruuskilpailu).  
 



Henkilökohtaisen paikan aluemestaruuskilpailuun voi savuttaa ainoastaan A-silmujen sarjassa. 
Jokaisesta aluecupin valintakilpailusta pääsee 5 parasta luistelijaa loppukilpailuun. Ensimmäisestä 
cup-kilpailusta 5 ensimmäistä, toisesta cup –kilpailusta 5 parasta, jotka eivät jo 1. kilpailussa ole 
paikkaansa lunastaneet ja kolmannesta cup-kilpailusta 5 parasta, jotka eivät jo ole 1. tai 2. cup-
kilpailussa paikkaansa lunastaneet. Yhteensä aluemestaruuskilpailuun pääsee siten 15 kilpailijaa cup-
kilpailujen perusteella.  
 
Silmut-A –sarjan aluemestaruuskilpailun 9 parasta pääsevät Hämeen, Helsingin ja Itäisen alueen  
yhteiseen Timanttifinaaliin.  
 
Alueen A-silmupojat pääsevät kaikki ISU-aluemestaruuskilpailuihin niin kauan kun heitä on alueella 
alle kymmenen. 
 
 
TAITAJASÄÄNNÖT 
 
Taitajat-sarja itäisellä alueella: 
 
Taitajat-sarjassa luisteleva luistelija: 
 

o Saa hypätä vain yksöishyppyjä, axelia saa yrittää 
o Ei saa hypätä/yrittää kaksoishyppyjä 
o (Kaksoishyppyjä hyppäävät kilpailevat aluesarjoissa) 
o Kilpailukutsussa ei määritellä erikseen elementti-vaatimuksia 
o Kilpailukutsuun lisätään viittaus itäisen alueen sääntöihin 

 
Aluekokouksessa 5.5.2013 käytiin läpi taitaja-sarjan sääntömuutosehdotus ja hyväksyttiin se lukuunottamatta yliviivattua kohtaa!  
(vahvistettu 10.8.2013 aluekokouksessa) 
 
3.3. Taitajat, SK 22 kohta 8.12  

 
 Taitajat-sarjan luistelijoille lisätään seuraavat elementtisuositukset 

 Tasapainoisen vapaaohjelman on sisällettävä seuraavat elementit:  
 enintään 5 hyppyelementtiä  
 enintään 3 piruettia  
 askelsarja (vähintään ½-kentän mittainen)  
 2 vaakaliukua  

 
 Lisäksi seuraavat muut kilpailun järjestämiseen liittyvät asiat 

 kilpailuja järjestetään seura- ja aluetasolla  
 ei ikärajoja, luistelijat jaetaan kalenterivuoden mukaisiin ikäluokkiin tai taitotason mukaisiin sarjoihin  

 
 voidaan jakaa alasarjoihin:  

 Ei saa yrittää tai ei osaa Axelia  
 Saa yrittää ja/tai osaa Axelin  
 Saa yrittää ja/tai osaa Axelin/kaksoishyppyjä  

 
 ohjelman kesto kaikissa ikäluokissa ja taitotasoissa enintään 2 min 30 s ja se saa olla laulettua  

 
 kilpailukutsussa on mainittava  

 elementit, jotka ohjelmassa pitäisi olla  
 ikäluokat, joihin luistelijat kutsutaan  
 kutsutaanko taitotason vai ikäluokan mukaisiin sarjoihin  
 jaetaanko alasarjoihin ja jos jaetaan mihin  
 mitä tähtiarviointia käytetään (Suorituksen arviointi/laajennettu tähtiarviointi)  
 Suorituksen arviointi tai Laajennettu tähtiarviointi  

 

 



Aluesilmut-sarja itäisellä alueella: 
 
Kaudeksi 2013-2014 itäiselle alueelle päätettiin aluekokouksessa 10.8.2013 perustaa sarja Aluesilmut 
(vastaa Taitaja-sarjaa, jossa saa yritää kaksoishyppyjä). Tässä sarjassa saa luistella 2002 tai 2003 
syntynyt luistelija, joka on pyrkimässä sarjaan Silmut-B tai Silmut-A, mutta ei ole vielä läpäissyt testiä. 
Testin läpäisseet luistelijat eivät saa luistella ko. sarjassa. Sarjassa noudatetaan STLL:n sääntökirjan 
mukaisia Silmut-B sarjan sääntöjä. 
 
 
MUUT SÄÄNNÖT 
 
Siirtyminen sarjojen välillä: 
Itäisen alueen kaikissa sarjoissa ja kilpailuissa noudatetaan STLL:n sääntökirjaa: ’Kaikista sarjoista 
kilpailija voi siirtyä taitovaatimuksiltaan ylempiin sarjoihin kerran saman kauden aikana. Seuraavalla 
kaudella luistelija saa palata taitovaatimuksiltaan alempaan sarjaan, jos ikä sen sallii. (Poikkeuksena 
tähän inter-club –kilpailut, joissa sarjat erilaiset kuin kutsukilpailuissa.) 
 
 
Seuran vaihtaminen: 
Jos luistelija vaihtaa seuraa, ja hänellä on entiselle seuralle maksusaatavia, velvoitetaan 
vastaanottavalta seuralta, ettei se ilmoita luistelijaa kilpailuihin ennen kuin rästit entiseen seuraan on 
maksettu. On myös erittäin suositeltavaa asettaa luistelija harjoituskieltoon, kunnes rästit on suoritettu. 
Vastuu asian seurannasta on entisellä ja uudella seuralla ja asiasta on hyvä tiedottaa myös 
aluepäällikköä. 


