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SÄÄNTÖMUUTOKSET- JA TARKENNUKSET KAUDESTA 2013-2014 LÄHTIEN 
 
Kiitos kaikille kilpailusääntöjen sääntömuutosehdotuksia ja -tarkennuksia palautetta antaneille seuroille ja 
henkilöille. Kilpailutoiminnan- ja -sääntöjen työryhmä on käsitellyt palautteet ja niiden pohjalta on tehty 
sääntömuutokset, voimaan kaudesta 2013-2014 lähtien kotimaan kilpailutoimintaan. Muutokset ja 
tarkennukset lisätään seuraavaan sääntökirjaan (2014-2016). 
 
Merkittävimmät muutokset ja lisäykset 

 yksinluistelu ikärajat – ehdotettuja ikärajoja EI oteta käyttöön 2014-2015 
- vain ne sarjat, jotka on jo kirjattu Sääntökirjaan 22 (SM-seniorit, SM-juniorit ja SM-noviisit) 

 ilmoittautumismaksut 
- korotuksia pienennettiin 
- IC-kilpailuille oma ilmoittautumismaksutaulukko ja lisäohjeita kilpailun järjestämiseen 

 muodostelmaluistelun masters-sarja lisätään 

 musiikin soitto tietokoneelta/MP3:lta tms. sallitaan 

 pariluistelun SM-sarjaan pääsemiseksi elementtitestit 

 jäätanssin uusi pistearviointi 
 
Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan aina kansainvälisiä sääntöjä ja/tai kilpailukutsun vaatimuksia 
ikärajoissa ja elementtivaatimuksissa.  
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1 KAIKKIA LAJEJA KOSKEVAT ASIAT 

 
1.1 Ikärajat kaudesta 2014-2015, Sääntökirja 22 kohdat 6.1. ja 6.2. 

ISU:n kongressissa 2012 päätettiin ikärajoista kaudesta 2014-2015 lähtien. Ikärajoista suurin osa 
kirjattiin Sääntökirjaan 22 (1.7.2012-30.6.2014).  
 
Yksinluistelun ikärajat – ennallaan, normaali ikärotaatio, ei muutosta 2014-2015 
 

sarja tytöt ja pojat, kaudesta 2014-2015 lähtien 

seniori syntynyt 30.6.1999 tai aikaisemmin 

juniori syntynyt 1.7.1995-30.6.2001 

noviisi syntynyt 1.7.1999 tai myöhemmin 

debytantti syntynyt 1.7.2001 tai myöhemmin 

aluejuniori syntynyt vuonna 1995 tai myöhemmin 

aluenoviisi syntynyt vuonna 2000 tai myöhemmin 

aluedebytantti syntynyt vuonna 2002 tai myöhemmin 

silmu syntynyt vuonna 2003 tai 2004 ja 2005 tai myöhemmin 

mini syntynyt 2005 tai myöhemmin 

tintti syntynyt 2006 tai myöhemmin 

 
ovat jo SK 22:ssa, voimassa kaudesta 2014-2015 lähtien yl 

SM-seniori syntynyt 1.7.1934 tai myöhemmin 

SM-juniori syntynyt 1.7.1995 tai myöhemmin 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2000 tai myöhemmin 

aikuiset on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 18 mutta ei ole vielä 80:aa vuotta  

 
Jäätanssin ja pariluistelun ikärajat – noviisipoikien ikäraja muuttuu, ei muuta muutosta 
 

sarja kaudesta 2014-2015 lähtien 

noviisit 

on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 10 vuotta mutta tyttö ei vielä ole 
saanut täyttää 15:tä eikä poika 17:ää vuotta  
= tyttö syntynyt 1.7.1999 - 30.6.2004 ja poika 1.7.1997 – 30.6.2004. 
- ISU:n kongressin 2012 päätöksen mukaisesti (Novices), ISU 108. 

 
ovat jo SK 22:ssa, voimassa kaudesta 2014-2015 lähtien jt ja pl 

SM-seniorit kummankin on pitänyt täyttää kilpailukauden alkuun mennessä 15 vuotta 

SM-juniorit 
kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun mennessä täyttää 13 vuotta, 
mutta tyttö ei vielä ole saanut täyttää 19:ää eikä poika 20:ta vuotta 

juniorit 
kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun mennessä täyttää 13 vuotta, 
mutta tyttö ei vielä ole saanut täyttää 19:ää eikä poika 20:ta vuotta 

SM-noviisit 

on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 10 vuotta mutta tyttö ei vielä 
ole saanut täyttää 15:tä eikä poika 17:ää vuotta  
= tyttö syntynyt 1.7.1999 - 30.6.2004 ja poika 1.7.1997 – 30.6.2004.  
- ISU:n kongressin 2012 päätöksen mukaisesti (Novices), ISU 108. 

debytantit syntynyt 1.7.2001 tai myöhemmin 

tulokkaat 
on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 8 mutta ei vielä ole saanut 
täyttää 11:tä vuotta = 1.7.2003-30.6.2006 

soolojäätanssi ei ikärajoja 

aikuiset on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 18 mutta ei ole vielä 80:aa vuotta 
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Muodostelmaluistelun ikärajat – lisätty noviisit, tulokkaat korjaus SK22, uusi sarja Masters 
 

noviisit 

kaudesta 2014-2015 lähtien:  syntynyt 1.7.1999 tai myöhemmin = ei ole täyttänyt 
15:tä vuotta kilpailukauden alkuun mennessä 
- ennallaan, normaali ikärotaatio 

tulokkaat 
ei ole täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 12:ta vuotta. 
- kaudesta 2013-2014 lähtien korjaus SK22 kohtaan 6.2  

masters 

Masters-sarjan kunkin joukkueen jäsenen on kilpailukauden alkuun mennessä 
pitänyt täyttää 25 vuotta mutta ei vielä 80:aa vuotta. 
- voimassa jo kaudesta 2013-2014 lähtien 
- ISU Adult sääntöjen mukaan: on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 

28 vuotta mutta ei vielä 79:ää vuotta.  

 
ovat jo SK 22:ssa, voimassa kaudesta 2014-2015 lähtien ml 

SM-seniorit 
on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 15 vuotta.  
- ISU:n kongressin 2012 päätöksen mukaisesti (Seniors) ISU 108. 

SM-juniorit 
on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 13 mutta ei vielä 19:ää vuotta.  
- ISU:n kongressin 2012 päätöksen mukaisesti (Juniors) ISU 108. 

SM-noviisit 
on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 10 vuotta mutta ei vielä ole 
saanut täyttää 15:tä vuotta. 
- ISU:n kongressin 2012 päätöksen mukaisesti (Novices) ISU 108. 

seniorit on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 17 vuotta 

juniorit on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 12 mutta ei vielä 19:ää vuotta 

aikuiset 
on täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 25 vuotta. Aikuisjoukkueen 
kunkin joukkueen jäsenen on kilpailukauden alkuun mennessä pitänyt 
täyttää 18 vuotta, myös ikärajat täyttämättömien. 

 
1.2. Ilmoittautumismaksut 

Ilmoittautumismaksut kaudesta 2013-2014 lähtien, SK 22 kohta 15.1 c) 
 

STLL:n alaisissa kilpailuissa ilmoittautumismaksu ei saa ylittää seuraavia summia sekä  
 

sarja ja laji € enintään 

YL, PL, JT SM-seniorit ja ja SM-juniorit  75 € 

YL, PL, JT SM-noviisit, seniorit ja juniorit 60 € 

YL, PL, JT SM-noviisit HF, noviisit ja debytantit 30 € 

ML SM-seniorit ja SM-juniorit 160 € 

ML SM-noviisit ja HF 125 € 

 
Muut sarjat ja kilpailut enintään 

sarja ja laji € enintään 

YL, PL, JT SM-sen, -jun, -nov, sen, jun, nov, deb ja jt tulokkaat 35 € 

YL, PL, JT silmut, aikuiset ja soolojäätanssijat ISU-arviointi 30 € 

YL, PL, JT silmut, aikuiset ja soolojäätanssijat tähti/jtupia 20 € 

YL aluejuniorit, -noviisit ja -debytantit, minit ja taitajat 20 € 

YL tintit 10 € 

ML minorit, aikuiset, seniorit, juniorit ja masters 125 € 

ML tulokkaat, noviisit, ja harrastajasarja sekä SM-sen ja –jun, -nov 80 € 
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Ilmoittautumismaksut InterClub-kilpailuissa enintään 
Ilmoittautumismaksun suuruus enimmillään, perustuu siihen, kilpaileeko luistelija/pari/joukkue 
yhdellä tai useammalla ohjelmalla. 
 

1 ohjelma 
2 tai useampia 

ohjelmia 

Yksinluistelu, kaikki sarjat  60 € 80 € 

Pariluistelu ja jäätanssi, kaikki sarjat 70 € 90 € 

Muodostelmaluistelu, kaikki sarjat 125 € 200 € 

 
Lisäksi seuraavat lisäykset liittyen IC-kilpailun järjestämiseen 

 Ulkomailta on kutsuttava vähintään viiden (5) maan seurojen luistelijoita 
- ISU 107.14 mukaan kilpailu on IC, kun vähintään kahden maan luistelijoita osallistuu. 

 Kilpailukutsussa on oltava jakelu, mitkä maat ja/tai seurat kutsutaan 

 Kilpailukutsu on lähetettävä myös STLL:oon kuten myös internetlinkki täydellisiin tuloksiin 

 Kun veloitetaan IC-ilmoittautumismaksut (korkeammat), ei saa veloittaa tuomarikuluja 
keneltäkään osallistuneelta maalta/seuralta. 
 

1.3. Kilpailu- ja yksinluistelun arvioijien testikorvaukset (tiedoksi). SK 22 kohta 15.1 d) 
Matkalaskulomakkeiden täyttöohjeita ja kulujen jakamisen ohjeistusta tarkennetaan syksyllä 
2013. Tuomareiden ja teknisten korvauksiin on nostopaineita ja yl testit lisätään matkalasku-
lomakkeeseen. Tuomareiden ja teknisten on vaikea hahmottaa mitä veloittaa kun toimii eri 
rooleissa ja/tai kilpailusarjoissa samassa kilpailutapahtumassa. Myös miten järjestävä seura 
jakaa eri lajien ja/tai sarjojen kustannukset osallistuneiden seurojen ja luistelijoiden/joukkueiden/ 
parien välillä, esim. SM-noviisien YL ja JT SM-kilpailut. Liittohallitus vahvistaa korvaukset ko. 
työryhmän esityksestä. 
 

1.4. InterClub- ja isojen kutsukilpailujen tuomaristot (ohje), SK 22 kohta 12 
Tuomaristoja laadittaessa olisi huomioitava, että arvioijille tulisi sopivasti taukoja tai etteivät 
kilpailupäivät veny kohtuuttomiksi esim. yli 10 tuntia (ja toki koskee myös STLL:n alaisia kilpai-
luja). Kullakin arvioijalla pitäisi olla taukoa, että vireystila säilyy mahdollisimman hyvänä koko 
kilpailutapahtuman ajan. Sunnuntaina kilpailujen pitäisi päättyä kohtuulliseen aikaan, että arvioijat 
pääsevät kotimatkalle ajoissa eikä tule ylimääräisiä yöpymisiä. Kohtuullistamalla arviointirupea-
mia on helpompi saada arvioijia kilpailuihin. 
 
Muistutetaan että tuomaristojen (tuomarit ja tekniset) luokkavaatimuksia on noudattava tuomaris-
toja laadittaessa myös alue- ja kutsukilpailuissa. ISU-arviointia käytettäessä: vähintään yhden on 
oltava kansallisen luokan tuomari ja muut saavat olla seuratuomariluokasta ja yl ja ml teknisistä 
toisen on oltava vähintään 1. luokan ja toisen vähintään 2.luokan tekninen – molemmat eivät saa 
olla 2. luokasta. Tähtiarviointi/uusi pistearviointikilpailuissa vähintään yhden tuomareista tulisi olla 
kansallisen tason tuomari, muut tuomarit voivat olla seuratuomareita. SK22 kohdat 12.6 ja 12.16. 
 

1.5. Arvioijien arvosteleminen kilpailuissa (muistutus), SK 22 kohdat 14.4. ja 15.8,  
ISU § 123-125 
Muistutetaan seuroja, heidän jäseniään, valmentajia ja katsojia että tuomareiden ja teknisten 
epäasiallinen arvosteleminen kilpailuissa saattaa aiheuttaa seuraamuksia kuten luistelijan/parin/ 
joukkueen kilpailukiellon. 

 
1.6. Kilpailujen toimihenkilöiden vaitiolovelvollisuus (muistutus), SK 22 kohta 2, ISU §125  

kohta 4 ja ISU Communication 1717 
Muistutetaan, että kaikki kilpailujen toimihenkilöt (vapaaehtoiset/palkatut) ovat vaitiolovelvollisia 
asioista, joista he tehtäväänsä hoitaessaan kuulevat tai havaitsevat. Esimerkiksi ”paperikilpai-
luissa” tuomareiden ja teknisten papereista ainoastaan tuloslaskentaan tarvittavat tiedot ovat 
tarpeen, mutta muut paperiin merkityt merkinnät kuuluvat vain kyseisen paperin täyttäneelle 
henkilölle. Myös arvioijien ajankäyttö/luistelija (pari/joukkue) kannattaa pitää omana tietonaan. 
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1.7. Musiikkien soittaminen kilpailuissa tietokoneelta (muutos), 
SK 22 kohta 14.2.4, ISU § 343 ja 724 
Kilpailumusiikkien soittaminen tietokoneelta, mp3-soittimelta tai vastaavalta on sallittua, mutta 
kilpailun järjestävä seura on vastuussa siitä, että materiaalit (musiikkikappaleet) tuhotaan 
kyseisen kilpailun jälkeen. Väärinkäytöstapauksiin puututaan.  
 

1.8. Ulkomaalaisten edustusoikeus (muistutus) SK 22 kohta 3.4, ISU § 109 
Muistutetaan seuroja että heidän on tarkistettava seuransa luistelijoiden kansalaisuus kun 
kyseessä on liiton kilpailujärjestelmäsarjan luistelija. Luistelija/pari/joukkue saa edustaa kussakin 
lajissa vain yhtä seuraa ja maata kauden aikana. Säännöt ja ohjeet löytyvät SK22 kohdasta 3.4 
(ISU §109) 

 
2. MUODOSTELMALUISTELUA KOSKEVAT ASIAT 

 
2.1. Masters-sarja eli kilpailevat aikuiset sarja (muutos), SK 22 kohta 11.11 

Lisätään sääntöihin Masters-sarja. Tarkoittaa, että aikuisten sarja jaetaan kahteen ryhmään – 
nykyinen aikuisten sarja koostuu harrastajataustaisista aikuisista ja masters-sarja kilpaluistelu-
taustaisista joukkueista.  
 
Kilpailusäännöt ja -vaatimukset ovat ISU Adults (competitive) -säännöt.  
 
Ennakkokyselyn perusteella joukkueita on kaudella 2013-2014 ehkä 0-4. 
 

2.2. ML uusi pistearviointi (tiedoksi) 
ML uusi pistearviointi otettiin käyttöön syksyllä 2012. Jatketaan nykyisen version käyttöä kaudella 
2013-2014. Erilaisten bonusten lisääminen pistearviointiin ja niiden vaikutukset tuloksiin tutkitaan 
kauden 2013-2014 aikana ja bonukset otetaan käyttöön aikaisintaan kaudesta 2014-2015 lähtien. 
Samalla mlupi:n kuvaus lisätään sääntökirjaan.  

 
2.3. Joukkueiden nimilistat ja ikärajat täyttämättömien määrät (tarkennus) SK 22 kohta 15.3.1 

Kilpailuun ilmoittavan seuran edustaja vastaa siitä, että joukkueen jäsenet täyttävät sarjan 
ikärajavaatimukset ja että ikärajat täyttämättömiä luistelijoita ilmoitetaan enintään sallittu määrä. 
Kunkin joukkueen jäsenen syntymäaika on merkittävä kuten myös kilpailuluvan/lisenssin 
maksupäivä. Kilpailun järjestäjä tarkistaa nimilistat, jotka se saa kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä: Kotimaan kilpailuissa joukkue antaa vain yhden nimilistan, ilmoittautumisen 
yhteydessä, ei tarvitse merkitä varaluistelijoita missään vaiheessa. Jos nimilistassa syntymäajat 
ovat virheelliset tai muuten puutteelliset, kisajärjestäjän on ilmoitettava siitä joukkueelle/seuralle. 
Jos ikärajat täyttämättömiä on liikaa, heidän paikka on katsomossa, eivät siis saa pukeutua kisa-
asuun. Joukkue saa akkreditoinnin vasta kun oikea lista on toimitettu. 
 

2.4. Joukkueen minimikoko kilpailuissa ja varaluistelijoiden käyttö (selvennys) 
Joukkueiden koot vaihtelevat sarjoittain ja ajoittain on ollut epäselvää, saako joukkue kilpailla 
vajaalla joukkueella. 
 
SM-seniori- ja SM-juniorisarjoissa toimitaan ISU 701 kohdan 3a mukaan; joukkueen kilpailu-
suorituksessa on 16 luistelijaa ja 701 3f mukaan poikkeustilanteessa voi olla vähintään 14 luiste-
lijaa. Jos luistelijoita on joukkueessa vielä vähemmän – luistelee joukkue kilpailun ulkopuolella. 
 
SM-noviisisarjssa kotimaassa joukkueen koko on 12-20 luistelijaa eli minimikoko joukkueella on 
12 ja ISU 701 kohtaa 3f ei voida heillä noudattaa. Jos SM-noviisijoukkue on pienempi kuin 12, he 
kilpailevat kilpailun ulkopuolella. 
 

  



 
 

6.6.2013 6 (8) 

 
Kansalliset Noviisit ja Tulokkaat -sarjoille ei ole määritelty missä raja menee, että kilpailevat 
kilpailujen ulkopuolella. Tulokkaille ja noviiseille ei määritellä poikkeustilanteeseen vähimmäis-
kokoa, koska ovat alkavia joukkueita, joita pyritään kannustamaan lajin pariin. Ei määritellä missä 
tapauksessa kilpailisivat kilpailun ulkopuolella. Sekä tulokkailla että noviiseilla on suositus, että 
käytetään ML Uutta Pistearviointia ja vain poikkeustapauksessa ISU-arviointia. 
 
Muihin kansallisten sarjojen sääntöihin (SK 22) on lisätty ohje, kuinka menetellään, jos 
joukkuekoko tai muut kriteerit eivät täyty (= joukkue kilpailee kilpailun ulkopuolella). 
 
Sääntöjen puitteissa ei lähdetä rajoittamaan sitä, onko poikkeustilanteessa käytettävä varaluiste-
lijoita vai ei. ISU-arviointia käytettäessä tekniset laskevat kuinka monta luistelijaa on tekemässä 
kilpailusuoritusta ja jos määrä vaikuttaa elementin vaikeustason arviointiperusteisiin, niin tekniset 
antavat vähennyksen (”ded”). 
 

2.5. ML verryttelyryhmän (flight) koot, (muistutus), SK 22 kohta 11.14 E (ISU § 934.4) 
Sääntöjen mukaan, jäädytys on oltava viimeistään 5 tai 6 joukkueen jälkeen, sarjasta riippuen. 
Muistutetaan, että samassa ”flightissa” voi olla eri sarjojen joukkueita. Suositellaan, että aina kun 
mahdollista, käytetään suurimpia sallittuja ”flighteja”. 
 

2.6. Ylituomarin vähennykset (tarkennus), SK 22 kohta 12.10  
Koska arvostelevalla ylituomarilla on paljon tarkistettavaa ja tehtävää kilpailusuorituksen aikana 
hän voi delegoida kollegoille vähennysten tekemiset. 
 
 

3. YKSINLUISTELUA KOSKEVAT ASIAT 
 
3.1. Silmut (tiedoksi ja tarkennus), SK 22 kohdat 6.5 ja 8.9.1 

A- ja B-silmuista pyydettiin nimilistaukset seuroilta, ketkä ovat olleet kaudella 2012-2013 silmuja 
ja he saavat kaudella 2013-2014 osallistua silmu-sarjan (A/B) kilpailuun suorittamatta Perustestiä 
tasoa 1 tai 2. Silmujen nimet kysytään kaudesta 2013-2014 lähtien myös Seurakyselyssä. 
 
Silmuilla ohjelmassa on oltava mm. 2 avustamatonta vaakaliukua. A-silmujen kilpailuissa, joissa 
käytetään ISU-arviointia, annetaan vähennys puuttuvista vaakaliu’uista: 

puuttuu 1 liuku vähennys -0,50 pistettä 
puuttuu 2 liukua vähennys -1,00 pistettä 

 
Vähennyksen tekee tekninen tuomaristo ja se merkitään tuloslaskentaohjelmaan kaatumiset-
kohtaan (”fall”). 
 

3.2. Debytantit, Noviisit ja Aluesarjat (aluejuniorit, -noviisit ja -debytantit) (tiedoksi),  
SK 22 kohdat 8.6, 8.7 ja 8.8 
Kaudella 2013-2014 vaadittuna on koreografinen liikesarja. Tarkennetaan, että käytettäessä ISU-
arviointia, se arvioidaan ISU Communication 1760 Basic Novice A -kriteerien mukaisesti (ja 
lisätään seuraavaan sääntökirjaan): 

 Koreografinen liikesarja on koko kentän kattava elementti, jossa on vähintään yksi (1) 
vaakaliuku kestoltaan vähintään 3 sekuntia.  

Muut elementit kuten Sääntökirjassa 22 on. 
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3.3. Taitajat (muutos), SK 22 kohta 8.12 
Taitajat-sarjan luistelijoille lisätään 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, muutokset alleviivattu 

- 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 ja kaksoishypyn (1) 

- jos luistelija tekee/hallitsee enemmän kuin yhden kaksoishypyn, hänen kilpailutaso on 
aluesarjassa, ei taitajissa 

- muistutetaan, että SM/kansallisella tasolla luistellut ei saa kilpailla taitajat-sarjassa, SK22 
kohta 2.5 

 
- ohjelman kesto kaikissa ikäluokissa ja taitotasoissa enintään 2 min 30 s ja se saa olla laulettua 
- kilpailukutsussa on mainittava 

-- kutsutaanko taitotason vai ikäluokan mukaisiin sarjoihin 
-- jaetaanko alasarjoihin ja jos jaetaan mihin 
-- mitä tähtiarviointia käytetään (Suorituksen arviointi/laajennettu tähtiarviointi) 

- Suorituksen arviointi tai Laajennettu tähtiarviointi 

 
Kaikkien muiden sarjojen elementtivaatimukset ja arviointiperusteet SK22 mukaan. 

 
3.4. YL Perustestien tuomarit (muutos) 

STLL:n nettisivuilla 15.4. julkaistuun ohjeeseen muutos: Perustestien tasoissa 1 ja 2 toisen on 
oltava vähintään 1. luokan kansallinen tuomari ja toisen vähintään 2. luokan tuomari tai vähintään 
1. luokan tekninen spesialisti. Kumpikaan arvioijista ei saa olla jäävi eli arvioida esimerkiksi 
lähisukulaista tai tekninen spesialisti oman seuransa luistelijoita tai valmennettaviaan. 

 

4. PARILUISTELUN ELEMENTTITESTIT (muutos) SK 22 kohdat 9.2, 9.3 ja 9.4 
 
Pariluistelun SM-sarjaan vaadittavat elementit on suoritettava testitilaisuudessa sarjaan pääsemiseksi 
kaudesta 2013-2014 lähtien. Testeissä testataan yksilöelementtejä/taitoja. 
 
SM-noviisit vapaavalintainen kaksoishyppy (2H) 

yhdistelmäpiruetti vaikeustasoa 1 (CoSp1), vähintään 5 kierrosta 
 

SM-juniorit kauden lyhytohjelmassa vaadittu kaksoishyppy (2H) 
yhdistelmäpiruetti jalan vaihdolla vaikeustasoa 3 (CCoSp3), vähintään 10 kierrosta 

 

SM-seniorit kaksoisaxel (2A) 
yhdistelmäpiruetti jalan vaihdolla vaikeustasoa 3 (CCoSp3), vähintään 10 kierrosta 
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5. JÄÄTANSSIA KOSKEVAT ASIAT 
 
5.1. Jäätanssin SM-noviisien kuviotanssiryhmät ja kertoimet (korjaus), SK 22 kohta 10.3. 

Sääntökirjassa 22 ryhmät ovat oikein, mutta kilpailukaudet olivat väärin. 
ryhmä 1 ja ryhmä 2 kaudella 2014-2015 ja joka 3. kausi (ei 2012-2013) 
ryhmä 2 ja ryhmä3  kaudella 2012-2013 ja joka 3. kausi (ei 2013-2014) 
ryhmä 3 ja ryhmä 1 kaudella 2013-2014 ja joka 3. kausi (ei 2014-2015) 
 

Kuviotanssien ohjelman esittämisen osa-alueet ja kertoimet ovat (oikeat): 
perusluistelutaidot (skating skills) 0,75 
esitys (performance) 0,50 
tulkinta (interpretation) 0,50 
ajoitus (timing)  0,75 

 
5.2. Debytantit ja Tulokkaat ”little waltz” kuviotanssi (korjaus), SK 22 kohdat 10.5. ja 10.6. 

Tarkennusosiossa lukee nyt väärin ja oikea teksti on: 
- luistellaan eurooppalaisen valssin musiikkiin ja askelin 

 
5.3. Jäätanssin uusi pistearviointi (tiedoksi/muutos) 

 JT uusi pistearviointi (Jtupi) perustuu muodostelmaluistelun uuteen pistearviointiin. 
Arvioinnista on laadittu yleis- ja arviointiohje ja ne on lisätty STLL:n nettisivuille. 

 Koska arvostelevalla ylituomarilla on paljon tarkistettavaa ja tehtävää kilpailusuorituksen 
aikana hän voi delegoida kollegoille vähennysten tekemiset. 

 
Jtupi otetaan käyttöön debytanttien ja noviisien 1. vk:ssa kaudesta 2013-2014 lähtien.  
- excel-laskentapohjan pitäisi olla kauden alkuun mennessä valmis ja se ladataan STLL:n 

nettisivuille. 


