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1. Luistelijan edustusoikeus kauden aikana 
 

Sääntökirjan 22 kohdan 3.3 ja ISU säännön § 109.4 mukaan luistelija voi edustaa kussakin lajissa vain 
yhtä seuraa/maata kauden aikana. Edustusoikeussääntö kokonaisuudessaan ISU § 109. Tässä asiassa 
vaikuttaa olevan etenkin tällä kaudella väärinkäsityksiä. 
 

Edustusoikeus koskee liiton kilpailutoiminnan alaisia sarjoja ja seura on se, jota on ensim-

mäisessä liiton alaisessa kilpailussa edustanut. 
 

 Liiton kilpailutoiminnan alaiset sarjat: 
yksinluistelussa: debytantit, noviisit, juniorit ja seniorit, SM-noviisit, -juniorit ja SM-seniorit 
jäätanssissa: debytantit, noviisit, SM-noviisit, -juniorit ja -seniorit 
muodostelmaluistelussa: SM-noviisit, -juniorit ja -seniorit 
 

 EI liiton kilpailutoiminnan alaiset sarjat: 
yksinluistelussa: tintit, minit, silmut, taitajat, aluesarjat, aikuiset 
jäätanssissa: tulokkaat, juniorit, soolojäätanssijat ja aikuiset 
muodostelmaluistelussa: tulokkaat, minorit, noviisit, juniorit, seniorit, aikuiset, harrastajat ja masters 

 

Jaottelu koskee kaikkea kilpailutoimintaa - liiton alaiset kilpailut, seura- ja aluekilpailut, InterClub  
-kilpailut, ISU:n kalenterissa olevat kansainväliset kilpailut jne. 

 

Jos luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden ja on jo kilpaillut STLL:n alaisessa valintakilpailussa, hän 
edustaa koko kauden samaa seuraa kilpailuluokituksesta riippumatta. Vanha ja uusi seura sopivat 
kirjallisesti keskenään kuinka ilmoittautumiset tehdään sekä miten tuomarikulut hoidetaan loppukauden. 

 

Luistelija, joka kilpailee ei liiton kilpailutoiminnan alaisissa sarjoissa, voi vaihtaa seuraa, mutta siihen ei 
kannusteta. Näissäkin tapauksissa on sovittava vanhan ja uuden seuran välillä toimintatavoista 

(kirjallisesti). Alue päättää (SK22 kohta 3.3.) mitä tapahtuu mahdolliselle aluekilpailujen 
loppukilpailupaikalle. 

 

Kutsu- ja alue- sekä InterClub -kilpailuissa luistelija saa kilpailla missä tahansa sarjassa, se EI ole 
riippuvainen siitä sarjasta, jossa on kilpaillut STLL:n valintakilpailuissa kunhan kilpailun osallistumis-
kriteerejä muuten noudatetaan (esim. ikärajat). 
 

Taitoluisteluliiton jäsenseurojen velvollisuus on tietää miten toimitaan seuranvaihtotilanteessa ja 
noudattaa sääntöjä. Sääntörikkomuksesta seuraa sanktio, esimerkiksi kilpailukielto. 
 
 

2. InterClub -ilmoittautumismaksut ja -kilpailujen järjestäminen 
 
Kesällä 2013 julkaistiin sääntömuutokset kaudesta 2013-2014 lähtien. Yhtenä osana olivat uudet, 
korotetut, ilmoittautumismaksut sekä uutena oma taulukko InterClub -ilmoittautumismaksuille. Näitä 
määriteltyjä hintoja ei saa ylittää. 
 

InterClub -kilpailun järjestämiseen on samassa dokumentissa määritelty minimiehdot: kutsuttavien 
maiden määrä (vähintään 5) ja koska kyseessä on IC-kilpailu (vähintään 2 maan luistelija osallistuu, ISU 
107.14). Kutsussa on oltava jakelu mitkä maat ja/tai seurat kutsutaan ja kutsu on lähetettävä tiedoksi 
myös STLL:oon. Mikäli veloitetaan IC-mukaiset korkeammat ilmoittautumismaksut, tuomarikuluja ei saa 
veloittaa osallistuneilta seuroilta. 
 

Jos InterClub -kilpailuksi tarkoitettuun kilpailuun ei osallistu ulkomaalaisia siitä huolimatta, että on 
kutsuttu vähintään 5 maata, kilpailu pysyy kuitenkin IC-kilpailuna. 


