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 INTERCLUB-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 2016-2017 
 
 
Kilpailukutsu ja kutsuttavat (maat) 

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

 Kilpailuun määriteltyyn kilpailusarjaan on kutsuttava kaikki kotimaiset STLL:n jäsenseurat 
- muihin kuin määriteltyyn sarjaan/sarjoihin, järjestäjä itse päättää mitkä seurat se kutsuu 

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

 Kilpailukutsussa on myös mainittava kaikki mahdolliset rajoitukset ja/tai poikkeamat Suomen ja 
kansainvälisiin sääntöihin. 
- poikkeamia voivat olla esim. elementtivaatimukset, ohjelman kestot ja osa-alueiden kertoimet 

 Kilpailusarjat on nimettävä ensisijaisesti englanniksi ja sulkuihin suomeksi (esim. Springs (silmut)) 

 Kilpailu lisättävä STLL:n tapahtumakalenteriin  

 Tapahtumakalenteriin on lisättävä linkki tapahtuman sivuille ja tuloksiin. 

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

 

Osallistujat  
Kilpailuun määriteltyyn sarjaan osallistuvat 

 Kaikki määriteltyyn sarjaan ilmoittautuneet kotimaiset luistelijat on otettava mukaan 

 Määriteltyyn sarjaan voivat ilmoittautua ne kotimaiset luistelijat, joilla on suoritettu & voimassa sarjaan 
vaadittavat yksinluistelun perus- ja elementtitestit. 

 Määritellyssä sarjassa voi suorittaa haluamiansa elementtitestejä (muihin sarjoihin) 
Kilpailun muihin sarjoihin osallistuvat 

 Järjestäjä kutsuu haluamansa seurat ja hyväksyy mukaan niin monta osallistujaa kuin kilpailuun 
aikataulun puitteissa mahtuu. 

 Osallistujilla ei tarvitse olla yl testit suoritettuna missään sarjassa (ei koske nimetyn sarjan osallistujia) 
 

Rajoitukset/mahdollisuudet 

 Järjestäjä voi halutessaan rajoittaa lyhyt- ja vapaaohjelma -sarjoissa vapaaluisteluun pääsevien määrää 
ja määrä on mainittava kilpailukutsussa ja vahvistuksessa. 

 Järjestäjä voi jakaa sarjan osallistujat useampaan ryhmään, joka helpottaa kilpailujen läpiviemistä 
- esimerkiksi syntymäajan mukaan ”nuorempiin” ja ”vanhempiin”, esim. Junior I ja Junior II 
- jos jaetaan alasarjoihin, on kukin kilpailu omansa ja arvioijat kussakin kisassa ovat/voivat olla eri. 
- kun kilpailusarjassa on sekä lyhyt- ja vapaaohjelma ja sarja on jaettu alasarjoihin, kaikilla heillä on 

kahden päivän kilpailu. 
 

Arvioijat eli tuomarit ja tekniset 

 Seura eli järjestäjä kartoittaa ja nimeää kilpailujen tuomaristot 

 STLL on määritellyt tuomaristojen minimikokoonpanot ja luokat kilpailuun määriteltyyn kilpailusarjaan 
 vähintään 3 tuomaria, joista vähintään kaksi (2) on SM-tuomari -luokasta 
 vähintään 2 teknistä, mielellään 3 

- 2 teknistä: Toisen on oltava vähintään SM-tason kontrolleri/spesialisti (TC/TS) ja toisen 
vähintään 1. luokan spesialisti (TS). 

- 3 teknistä: Kontrollerin (TC) on oltava vähintään SM-luokasta ja yhden SM-luokan spesialisti 
(TS) ja kolmas vähintään 1. luokan spesialisti (TS) 

Lisäksi on oltava videoeditoija, joka näyttää tarvittavat elementit teknisille ja jos ISU-
arviointijärjestelmän laitteita käytetään teknisillä ja tuomareilla, on oltava myös dataoperaattori. 

 

Interclub-kilpailujen ilmoittautumismaksut enintään kaudesta 2016-2017 lähtien 

kilpailusarja 
1 ohjelma 

2 tai useampia 
ohjelmia 

Yksinluistelu, ISU-arviointi 60 € 90 €  

Tähtisarjat 40 € - 

Pariluistelu ja jäätanssi, ISU-arviointi 70 € 100 € 

Jäätanssin pistearviointi 50 €  

Muodostelmaluistelu, ISU-arviointi 175 € 300 € 

Muodostelmaluistelun pistearviointi 110 € - 

 


