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Tähän dokumenttiin on kerätty muutamia yleisiä sääntömuutoksia, jotka tulevat voimaan 2016-2017 lähtien. 
Joissain kohdissa on viittaukset Sääntökirjaan 23 korostettu ja niiden paikkansa pitävyydet tarkistetaan 
lopulliseen Sääntökirjaan 24. 
 
Lajeittain julkaistaan erikseen kilpailuvaatimukset ja niihin liittyvät asiat niin pian kuin ne ovat tiedossa. 
 
Osa dokumenteissa olevista tiedoista on kotimaisia sääntömuutoksia, jotka liittohallitus on vahvistanut 
seurojen kuulemisen jälkeen ja osa kongressin päätöksiä. Lopulliset vaatimukset ja säännöt ISU julkaisee 
Tiedoksiantoina (ISU Communication) ja Sääntökirjoina (ISU Rules). Tarvittaessa julkaistuja sääntöjämme 
voidaan korjata/muokata. 
 

Yleisiä sääntömuutoksia, osa 1 
voimaan 2016-2017 kaudesta lähtien 

 

1.  SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO (STLL) 

korjataan alleviivattu kohta: 
Suomen Taitoluisteluliitto (STLL) on Kansainvälisen Luisteluliiton (International Skating Union, ISU) jäsen, ja 
se noudattaa Kansainvälisen Luisteluliiton sääntöjä. STLL:n toimintasäännöt ovat liiton internet-sivuilla. 
Kotimaisissa taitoluistelutapahtumissa noudatetaan ISU:n ja STLL:n sääntöjä. Sääntöjä tulkitsee kilpailusään-
töjen ja -järjestelmän työryhmät, jotka STLL:n hallitus asettaa. 
 

2.  YLEISET KILPAILU-, TESTI- JA NÄYTÖSSÄÄNNÖT 

muutetaan 2. kappale antidoping-asiasta muotoon: 
Suomen Taitoluisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, 
joka on yhteneväinen Maailman antidopingsäännöstön kanssa. Urheilijoiden on sitouduttava noudattamaan 
ISU:n, Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja STLL:n antidopingsääntöjä sekä kulloinkin voimassa olevaa 
Maailman antidopingsäännöstöä ja Suomen antidopingsäännöstöä. 

 

2.4.  Kansainvälinen kilpailu-, testi- ja tuomaritoiminta 

muutetaan 2. kappale vastaamaan nykytoimintatapaa ja muotoon: 
Seurat voivat järjestää kotimaiseen kilpailukalenteriin merkittyjä Interclub-kilpailuja, kun se on heille myönnetty 
ja järjestäjä noudattaa ISU:n sääntöä 107 kohtaa 14 sekä Suomen sääntöjä Interclub-kilpailujen järjestämiseksi. 
Taitoluisteluliitto voi harkita kilpailujaon jälkeen myös muiden interclub-kilpailujen myöntämistä. ks. kohdat 4.2. ja 
kohta 15. 

 

2.6.  Kilpaileminen eri sarjoissa yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa 

muutetaan 1. kappale. Kappale 4 siirretty kappaleeseen 1 ja päivitetty Ei STLL:n sarjojen kilpailemista 
Kun luistelija on kilpaillut ensimmäisen kerran STLL:n alaisessa valintakilpailussa, hän saa vaihtaa taitovaati-
muksiltaan ylempään tai alempaan sarjaan kerran kauden aikana. STLL:n kilpailusarjoihin kuulumattomissa 
sarjoissa (tintit, minit, silmut, aluesarjat, taitajat ja aikuiset), luistelija voi kerran kauden aikana vaihtaa 
kilpailusarjaa taitovaatimuksiltaan alempaan sarjaan ja rajattomasti taitotasoltaan ylempiin sarjoihin. Seuraa-
valla kaudella luistelija saa palata taitovaatimuksiltaan alempaan sarjaan, jos ikä sen sallii. Kutsu-, alue-, seura- 
ja Interclub-kilpailuissa luistelija saa kilpailla haluamassaan sarjassa sen vaikuttamatta hänen STLL:n alaisissa 
kilpailuissa valitsemaansa sarjaan. Kilpailusarjoissa, jotka eivät ole STLL:n alaisia, luistelija saa Interclub-
kilpailussa kilpailla haluamassaan sarjassa sen vaikuttamatta muiden kilpailujen sarjavalintaan. 
 
Taitoluisteluliiton myöntämissä kotimaassa järjestettävissä yksinluistelun interclub-kilpailuissa ja kyseiseen 
kilpailuun määriteltyyn kilpailusarjaan osallistuvalla luistelijalla on oltava sen sarjan perus- ja elementtitesti 
voimassa.  
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3.2.2.  Tuomarien, teknisten kontrollereiden ja spesialistien  
osanottokelpoisuus 

Erotetaan kansainvälinen ja kotimaan toiminta erikseen, selvennetään kyseistä kohtaa. 
Tämä kohta valmiiksi vasta kongressin päätöksen ja oikean sanamuodon julkaisun jälkeen.  
Tuomarit, tekniset kontrollerit ja spesialistit eivät saa kilpailla STLL:n tai ISU:n alaisissa kilpailuissa (ISU 121 
3c).  
 
Muodostelmaluistelun ja jäätanssin tekninen spesialisti saa kilpailla STLL:n kilpailujärjestelmään kuulu-
mattomissa sarjoissa. Yksinluistelun tekninen spesialisti saa kilpailla ainoastaan aikuisten sarjassa. Henkilö voi 
toimia sekä tuomarina että teknisenä spesialistina, kun hän on enintään 2. luokan arvioija. Saavuttaessaan 
tuomarina 1. luokan on kouluttauduttava kontrolleriksi (henkilö voi siis olla seuratuomari, 3. luokan 
yksinluistelussa tai 2. luokan kansallinen tuomari yksin- ja muodostelmaluistelussa ja spesialisti samalla 
kaudella). Ks. lisäksi kohdat 12.7 ja 12.14. 
 

3.3.  Seuran vaihtaminen (ISU 109.4) 

Selkeytetään sääntöä, luistelija edustaa aina koko kauden samaa seuraa, jonka nimissä 1. kilpailuissa kilpaillut. 
Siirretty lause/osio kohdasta 13 ja lisätty tähän yhteyteen myös yl testipassi. 

Luistelija voi edustaa kussakin lajissa vain yhtä seuraa kilpailukauden aikana. STLL:n alaisissa kilpailusarjoissa 
edustettava seura määräytyy luistelijan ensimmäisen valintakilpailun mukaan ja SM-seniori- ja -juniorimitalistien 
SM-kilpailun mukaan, jos hän ei ole osallistunut valintakilpailuihin. Kilpailusarjoissa, joissa ei ole STLL.n alaisia 
kilpailuja, luistelija edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän on kauden ensimmäisen kilpailun kilpaillut. 
 
Mahdollinen seuran vaihtaminen on tehtävä 3 viikkoa ennen luistelijan ensimmäistä STLL:n alaisen 
kilpailusarjan valintakilpailua. Seuran vaihtamisesta kilpailukauden alettua on aina ilmoitettava kirjallisesti 
STLL:oon. Jos luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden ja hän on jo kilpaillut toisen seuran nimissä, hän ei saa 
edustaa uutta seuraa ennen seuraavaa kilpailukautta. 
 
Mikäli luistelija on saavuttanut aluekilpailuissa loppukilpailupaikan ja hän vaihtaa kesken kauden seuraa, alue 
päättää onko saavutettu loppukilpailupaikka henkilökohtainen vai saako sen joku toinen luistelija.  
 
Mikäli luistelija vaihtaa seuraa kesken kauden, on vanhan ja uuden seuran sovittava keskenään, mielellään 
kirjallisesti, miten kilpailuilmoittautumiset, tuomarikululaskujen maksaminen ja muut käytännön asiat hoidetaan 
loppukauden ajan. Tällöin luistelija edustaa kilpailuissa vanhaa seuraa ja uusi seura huolehtii edellä mainitut 
asiat. Luistelijan on aina seuraa vaihdettaessa huolehdittava velvoitteet vanhaan seuraan. Luistelijan 
vaihtaessa seuraa, testipassi on hänen omaisuuttaan ja se on annettava hänelle. Ks. myös kohta 13 ja 15.3.1. 
 

3.4.  Ulkomaan kansalaisen kilpailuoikeus (ISU 109) 
 
Tämä kohta valmiiksi vasta kongressin päätöksen ja oikean sanamuodon julkaisun jälkeen.  
 

4.2.  STLL:n viralliseen kilpailujärjestelmään kuuluvat kilpailut 

Lisätään Interclub-kilpailuihin kriteerejä 

 Interclub-kilpailut, joissa on osanottajia vähintään 2 maasta.  
- lupa kilpailun järjestämiseksi anottava STLL:lta 
- myönnetyssä kilpailussa on oltava STLL:n määrittelemä kilpailusarja/t 
- tulosluettelossa mainitaan luistelijan seura, maa voidaan lisätä. 
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6.1.  Ikärajat Yksinluistelu, pariluistelu ja jäätanssi 

Ei muutoksia, normaali ikärotaatio. Kaudella 2016-2017 ikärajat sarjoittain: 

 Yksinluistelu Jäätanssiparit (ja pariluistelu) 

SM-seniori synt. 1.7.1936 tai myöhemmin synt. 1.7.1936-30.6.2001 

Seniori synt. 30.6.2001 tai aikaisemmin - 

SM-juniori synt. 1.7.1997 tai myöhemmin T: 1.7.1997-30.6.2003 P: 1.7.1995-30.6.2003 

Juniori synt. 1.7.1997-30.6.2003 T: 1.7.1997-30.6.2003 P: 1.7.1995-30.6.2003 

SM-noviisi synt. 1.7.2001 tai myöhemmin T: 1.7.2001-30.6.2006 P: 1.7.1999-30.6.2006 

Noviisi synt. 1.7.2001 tai myöhemmin T: 1.7.2001-30.6.2006 P: 1.7.1999-30.6.2006 

Debytantti synt. 1.7.2003 tai myöhemmin synt. 1.7.2003 tai myöhemmin 

Aluejuniori synt. 1997 tai myöhemmin - 

Aluenoviisi synt. 2002 tai myöhemmin - 

Aluedebytantti synt. 2004 tai myöhemmin - 

Silmu synt. 2005 tai myöhemmin - 

Mini synt. 2007 tai myöhemmin - 

Tintti synt. 2008 tai myöhemmin - 

Aikuinen synt. 1.7.1936-30.6.1998 synt. 1.7.1936-30.6.1998 

Masters - - 

Tulokkaat - JT: synt. 1.7.2005-30.6.2008 
 

6.2.  Ikärajat Muodostelmaluistelu 

Ei muutoksia, normaali ikärotaatio. Kaudella 2016-2017 ikärajat sarjoittain: 

SM-seniori synt. 1.7.1936-30.6.2001 

SM-juniori synt. 1.7.1997-30.6.2003 

SM-noviisi synt. 1.7.2001-30.6.2006 

Seniori synt. 1.7.1999 tai aikaisemmin 

Juniori synt. 1.7.1997-30.6.2004 

Minori synt. 1.7.2003 tai myöhemmin 

Noviisi synt. 1.7.2001 tai myöhemmin 

Tulokas synt. 1.7.2004 tai myöhemmin 

Aikuinen synt. 1.7.1936-30.6.1991 

Masters synt. 1.7.1936-30.6.1991 
 

6.3.  Ikärajat Jäätanssin soolosarja 
 
Juniori samat ikärajat kuin SM-junioreilla: pitänyt täyttää 13 vuotta, mutta tyttö ei vielä ole saanut 

täyttää 19:ää eikä poika 21:tä vuotta. (korjataan kohtaan 6.3., on oikein kohdassa 10.9.2.) 
 

Noviisi samat ikärajat kuin jäätanssin noviiseilla: on kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttänyt 10 
mutta tyttö ei vielä ole saanut täyttää 15:tä eikä poika 17:ää vuotta.  
- pojan yläikäraja korjataan kohtaan 10.9.4. kuten on tässä kohdassa 6.3. 

 
Tulokas samat ikärajat kuin jäätanssin tulokkailla:  

täyttänyt kilpailukauden alkuun mennessä 8 vuotta mutta ei 15:tä vuotta 
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15.  KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KULKU 
 

15.1.  Kilpailujen järjestäjät 

c) Ilmoittautumismaksut 1.7.2016 lähtien 
 
STLL:n alaisissa kilpailuissa ei saa ylittää seuraavia summia (valinta-, loppu- ja SM-kilpailut): 

yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa 

kilpailusarja hinta 

SM-seniorit ja SM-juniorit 80 € 

seniorit, juniorit 65 € 

SM-noviisit 65 € 

SM-noviisit hopeafinaali, juniorit hopeafinaali 35 € 

noviisit ja debytantit  35 € 

 
muodostelmaluistelussa 

kilpailusarja hinta 

SM-seniorit ja SM-juniorit 220 € 

SM-juniori hopeafinaali (vain vo) 160 € 

SM-noviisit 160 € 

 
Muut sarjat ja kotimaan kilpailut enintään 

yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa 

kilpailusarja hinta 

seniorit, juniorit, SM-seniorit ja SM-juniorit, noviisit, 
SM-noviisit ja debytantit, joilla on ISU-arviointi 

45 €/1 ohjelma 
60 €/2 ohjelmaa 

YL silmut, aikuiset, aluesarjat ja JT aikuiset sekä 
soolojäätanssijat, joilla on = ISU arviointi 

40 € 

YL aluesarjat, silmut, aikuiset, taitajat, joilla on 
tähtiarviointikilpailut 
JT ne sarjat, joilla on jäätanssin pistearviointikilpailut 

25 € 

YL Tintit 15 € 
 

muodostelmaluistelussa 

arviointijärjestelmä hinta 

ISU-arviointi 
140 €/1 ohjelma 
180 €/2 ohjelmaa 

Muodostelmaluistelun pistearviointi 100 € 

 
Interclub-kilpailujen ilmoittautumismaksut enintään 

kilpailusarja 1 ohjelma 
2 tai  

useampia ohjelmia 

Yksinluistelu, ISU-arviointi 60 € 90 €  

Tähtisarjat 50 € - 

Pariluistelu ja jäätanssi, ISU-arviointi 70 € 100 € 

Jäätanssin pistearviointi 50 €  

Muodostelmaluistelu, ISU-arviointi 175 € 300 € 

Muodostelmaluistelun pisterarviointi 110 € - 
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d) tuomarimaksut (arvioijien kulut ja niiden jakaminen) kaudesta 2016-2017 lähtien 

Muut arvioijien matka- ja palkkiolaskujen tekemiseen liittyvät kohdat pysyvät ennallaan, vain seuraavaksi 
esitetty kustannusten jakoperiaate kohta muuttuu. 
 

 Laskutusperiaatteet – ennallaan 

 Kaikki arvioijien kulut jaetaan kaikissa lajeissa jatkossa osallistuneiden luistelijoiden/parien/ 
joukkueiden kesken 
- pari = 1 yksikkö ja joukkue = 1 yksikkö 
 ei jaeta enää mitään osuutta osallistuneiden seurojen lukumäärän mukaan ja toista osuutta 

osallistujien lukumäärän suhteessa 
 

o Pidetään voimassa kohta, että jäätanssin kustannukset jaetaan yksinluistelijoiden kesken. Muutos 
on kuitenkin se, ettei seuraosuutta enää lasketa 

 

16.  TULOSTEN LASKEMINEN (ISU 352, 353, 842 ja 843) 

Muutetaan tarvittaessa. 
Kohtaan 16.1. muutetaan yksinluistelun osa-alueiden kertoimet. 
 
Kertoimet ovat muuttuneiden sarjojen osalta: 

SM-noviisit pojat lyhytohjelma 0,8 vapaaohjelma 1,6 

SM-noviisit tytöt lyhytohjelma 0,7 vapaaohjelma 1,4 

Noviisit  tytöt ja pojat  vapaaohjelma 1,3 

Debytantit tytöt ja pojat  vapaaohjelma 1,3 

Aluesarjat tytöt ja pojat  vapaaohjelma 1,0 

A-silmut tytöt ja pojat  vapaaohjelma 1,0 

 
 
 
 


