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Hyvät Taitoluisteluliiton jäsenseurat, valmentajat, tuomarit ja tekniset 
 
 

Suomen Taitoluisteluliiton kilpailusääntöjen ja -järjestelmän muutosehdotuksiin, tarkennuksiin ja 

suosituksiin saatiin määräaikaan mennessä muutamia palautteita, kiitos. Ehdotettuja asioita oli 

tällä kertaa maltillisesti, kuten saatesanoissakin oli mainittu. 

 

Yksin- ja muodostelmaluistelun sarjakohtaiset kilpailuvaatimukset julkaistaan erillisinä 

dokumentteina. 

 

Osa asioista tulee voimaan jo nyt eli kaudesta 2017-2018 lähtien ja osa (mm. yksinluistelun 

aluesarjojen ikärajat, muodostelmaluistelun ja jäätanssin vapaaluistelun/tanssin 

lyhytohjelman/tanssin/kuviontanssien tulosten käänteinen luistelujärjestys) vasta seuraavasta 

kaudesta lähtien eli 2018-2019. Osa vuoden takaisen ISU:n kongressin päätöksistä tulee 

voimaan vasta kaudesta 2018-2019 lähtien, kuten SM-seniorimiesten ja -juniorimiesten 

vapaaohjelmien kestot ja elementtien määrät. 

 

Liittohallitus on hyväksynyt sääntömuutosten, tarkennusten ja suositusten periaatteet. 

 

 

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmät 

pj. Anne Fagerström 
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YLEISIÄ KAIKKIA SARJOJA KOSKEVAT ASIAT 
 
TUOMARIN JA TEKNISEN KILPAILEMINEN 
Selvennys Sääntökirjan 23 kohta 3.2.2. tuomarin/teknisen kilpailemiseen 
 

Tuomarit ja tekniset, luokasta riippumatta saavat itse kilpailla niissä kilpailuissa ja sarjoissa, jotka eivät 
ole STLL:n tai ISU:n alaisia. Yksinluistelussa "ei STLL:n alaiset sarjat" ovat aikuiset, taitajat ja aluesarjat, 
muodostelmaluistelussa aikuiset, masters, juniorit ja seniorit ja jäätanssissa aikuiset ja juniorit sekä 
soolojäätanssisarjat. Poikkeuksena yksinluistelun spesialistit, joka saa kilpailla ainoastaan aikuisten 
sarjassa. 

 
KILPAILUOSALLISTUMISEN PERUUTTAMISEN KUSTANNUKSET/VELOITUKSET  
Sääntökirjan 23 kohta 15.5 
 

Huomautetaan, että kilpailuosallistumisen peruuntuessa kilpailutasosta riippumatta noudatetaan 
Sääntökirjan 23 kohtaa 15.5. Kilpailuosallistumisen peruuttaminen  
 
Mikäli luistelija joutuu peruuttamaan osallistumisensa, toimitaan Sääntökirjan ohjeen mukaisesti.  

• Jos on toimitettu lääkärintodistus, palautetaan ilmoittautumismaksu täytenä.  
o jos ilmoittautumismaksu veloitetaan jälkikäteen arvioijakustannusten laskutuksen yhteydessä, 

lääkärintodistuksella perutun luistelijan osalta ei saa laskuttaa mitään kustannuksia, kuten:  
- ilmoittautumismaksu 
- arvioijakustannukset 
- mitään muita kustannuksia, esimerkiksi toimistomaksua tms. 
 

ARVONTA  
Sääntökirjan 23 kohta 15.10 

 
Muodostelmaluistelu 
Kaudesta 2018-2019 lähtien muodostelmaluistelun kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että 
vapaaohjelma (tällä hetkellä SM-seniorit ja -juniorit), vapaaohjelman luistelujärjestys kotimaan 
kilpailuissa on lyhytohjelmatuloksen käänteinen järjestys. 
 
Jäätanssi 
Kaudesta 2018-2019 lähtien jäätanssin kilpailusarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaatanssi, 
vapaatanssin luistelujärjestys kotimaan kilpailuissa on lyhyttanssituloksen käänteinen järjestys. 
Vastaavasti kilpailusarjoissa, joissa on kuviotanssi(t) ja vapaatanssi, vapaatanssin luistelujärjestys 
kotimaan kilpailuissa on kuviotanssin/tanssien tuloksen käänteinen järjestys. 

 
Yksinluistelussa on ollut jo useamman kauden käytössä käänteinen luistelujärjestys vapaaohjelmassa. 
 

ARKIPÄIVINÄ JÄRJESTETTÄVIEN KILPAILUJEN ALOITTAMISAIKA 
Sääntökirjan 23 kohta 15.11 
 

Sääntöihin (SK23 kohta 15.11.) on kirjattu, että kilpailut eivät saisi alkaa ennen kello 9.00 ja niiden pitäisi 
päättyä kello 23.00 mennessä, ISU säännöt §344 ja §960. Suomessa näiden sääntöjen henki ja 
tarkoitus koskee viikonloppuna ja/tai arkipyhänä järjestettäviä kilpailuja.  
 
Taitoluisteluliiton suositus on, että arkipäivänä järjestettävät kilpailut eivät saa alkaa ennen kello 13.00 ja 
suositus on, että ne alkavat kello 14.00 tai sen jälkeen. 

 
  



  
 Sääntömuutokset, tarkennukset 29.6.2017 
 ja suositukset 2017-2018 lähtien 
 
 
YKSINLUISTELU 
 

• kilpailuvaatimukset ovat erillisessä dokumentissa 

• elementit ja niiden tekniset vaatimukset ISU Communicationeiden 2024 ja 2089 mukaan sekä muut 
voimassa olevat säännöt ja ISU Communicationit 

 
IKÄRAJAT 
Sääntökirja 23 kohta 6.1 

Yksinluistelun aluesarjojen ikärajamuutokset tulevat voimaan kaudesta 2018-2019 lähtien siten, että ne 
ovat samat tai lähes samat kyseisen kansallisen tai SM-sarjan kanssa, joka helpottaa mm. 
sarjasiirtymistä. 

SM-seniori syntynyt 1.7.1938 tai myöhemmin ennallaan 

Seniori syntynyt 30.6.2003 tai aikaisemmin ennallaan 

Juniori syntynyt 1.7.1999-30.6.2005 ennallaan 

Debytantit syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin ennallaan 

Aluedebytantit syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin  ei 2006 tai myöhemmin 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin ennallaan 

Noviisit syntynyt1.7.2003 tai myöhemmin ennallaan 

Aluenoviisit syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin  ei 2004 tai myöhemmin 

SM-juniori syntynyt 1.7.1999 tai myöhemmin ennallaan 

Juniorit syntynyt 1.7.1999-30.6.2005 ennallaan 
Aluejuniorit syntynyt 1.7.1999 tai myöhemmin  ei 1999 tai myöhemmin 

Silmu syntynyt 2007 tai myöhemmin ennallaan 

Mini syntynyt 2009 tai myöhemmin ennallaan 

Tintti syntynyt 2010 tai myöhemmin ennallaan 

Aikuinen syntynyt 1.7.1938-30.6.2000 ennallaan 

 
Kauden 2017-2018 ovat ennallaan ja normaalin ikärotaation mukaan ne ovat: 

SM-seniori syntynyt 1.7.1937 tai myöhemmin 

Seniori syntynyt 30.6.2002 tai aikaisemmin 

Juniori syntynyt 1.7.1998-30.6.2004 

Debytantit syntynyt 1.7.2004 tai myöhemmin 

Aluedebytantit syntynyt 2005 tai myöhemmin  

SM-noviisi syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin 

Noviisit syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin 

Aluenoviisit syntynyt 2002 tai myöhemmin  

SM-juniori syntynyt 1.7.1998 tai myöhemmin 

Juniorit syntynyt 1.7.1998-30.6.2004 

Aluejuniorit syntynyt 1998 tai myöhemmin  

Silmu syntynyt 2006 tai myöhemmin 

Mini syntynyt 2008 tai myöhemmin 

Tintti syntynyt 2009 tai myöhemmin 

Aikuinen syntynyt 1.7.1937-30.6.1999 

 
LOPPUKILPAILUPAIKKOJEN SAAVUTTAMINEN KANSALLISET NOVIISIT-SARJASSA  
Sääntökirja 23 kohta 8.6 

Noviisit jaetaan kaudella 2017-2018 kolmeen lohkoon mahdollisimman alueellisesti. Noviiseille järjes-
tetään kaksi lohkokilpailua. Lisäksi noviiseille on määritelty interclub-kilpailu kauden aikana.  
Kauden 2017-2018 kulta- ja hopeafinaaliin pääsee kumpaankin 24 luistelijaa. Luistelijan enintään 
kolmesta kilpailusta otetaan hänen saavuttamansa korkein pistemäärä ja sen perusteella määritellään 
kulta- ja hopeafinaalipaikat. Mikäli järjestelmä on toimiva, otetaan se käyttöön toistaiseksi. 
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VAADITUT ELEMENTIT KAUDELLA 2017-2018 ELI OHJELMIEN KILPAILUVAATIMUKSET 
 

• sarjakohtaiset elementit ja katso erillinen dokumentti kaudelle 2017-2018. 
o elementtivaatimukset pysyvät ennallaan, paitsi aiemmin julkaistut muutokset 
o SM-junioreissa ja -senioreissa ISU:n mukaiset muutokset tai elementtirotaatiot 

 
ELEMENTTIEN ARVIOINTIOHJEET 
 

• noudatetaan elementtien arvioinnissa ISU:lta tulevia ohjeita ja määrityksiä 
 
KERTOIMET JA BONUKSET DEBYTANTIT- JA SM-NOVIISISARJOISSA 
Sääntökirja 23 kohdat 8.5.1, 8.5.2 ja 8.7 

• kertoimet, jotka tulivat voimaan 2016-2017, pysyvät ennallaan myös kauden 2017-2018. 

• SM-noviiseille, tytöt ja pojat, lisätään 2A (kaksoisaxel) bonus +1 piste myös lyhytohjelmassa 
kaudesta 2017-2018 lähtien. 
o SM-noviisien vapaaohjelman ja debytanttien bonukset pidetään ennallaan 2017-2018 
 

VERRYTTELYRYHMIEN KOOT, YKSINLUISTELU 
Sääntökirja kohta 8.14 
 

ISU Communication 2024 (ISU noviisisarjojen vaatimukset kaikissa lajeissa) mukaan verryttelyryhmien 
enimmäiskoot kotimaan ja interclub-kilpailuissa ovat seuraavat kaudesta 2017-2018 lähtien 

kilpailusarja ryhmäkoko 

Tintit ja minit vapaaohjelma 10 luistelijaa 

Silmut, taitajat, aikuiset vapaaohjelma 8 luistelijaa 

Aluejuniorit, -noviisit, -debytantit vapaaohjelma 8 luistelijaa 

Debytantit ja noviisit vapaaohjelma 8 luistelijaa 

SM-noviisit lyhytohjelma 8, vapaaohjelma 8 luistelijaa 

Juniorit ja seniorit lyhytohjelma 6, vapaaohjelma 6 luistelijaa 

SM-juniorit ja -seniorit lyhytohjelma 6, vapaaohjelma 6 luistelijaa 

 
Ryhmäkoot eivät koske kutsukilpailuissa kilpailevia STLL:n kilpailujärjestelmän sarjoja (SM-seniorit, -
juniorit, -noviisit, seniorit, juniorit, noviisit ja debytantit). Mahdollisuudesta poikkeavan kokoisiin 
verryttelyryhmiin on ilmoitettava kilpailukutsussa ja vahvistuksessa on ilmoitettava sarjoittain 
verryttelyryhmien enimmäisluistelijamäärät. 
 
Muistutetaan myös, että samassa verryttelyryhmässä voi luistella toisen sarjan edustaja tai 
edustajia, jos suurin sallittu ryhmäkoko ei ylity. Toisen sarjan edustaja/edustajat luistelee /luistelevat 
aina ryhmän ensimmäisenä/ensimmäisinä. Jos kilpailussa on 8 naisluistelijaa ja 2 miesluistelijaa, 
voidaan verryttelyryhmät jakaa niin, että ensimmäisessä luistelee 2 miestä ja 4 naista ja toisessa 4 
naista. Alkuperäistä ryhmäjakoa ei saa muuttaa, jos toisen sarjan luistelijat lisätään luistelemaan 
ensimmäisen ryhmän alkuun. 
 

PERUS- JA ELEMENTTITESTIT 
 

Muistutus: Ilmoittautumisen testeihin saa tehdä vain seuran valtuuttama henkilö, ei luistelija tai 
vanhemmat/huoltajat. 
 
Perustestit pysyvät ennallaan.  
Elementtitestien osalta muutama huomioitava asia ja selvennys.  
- kauden 2017-2018 elementtitestivaatimukset on julkaistu 21.6.2016. 

• SM-seniorit naiset ja miehet (ET6) ennallaan: 
- kilpaillakseen SM-seniorit -sarjassa on oltava suoritettuna 2A ja 2 erilaista kolmoishyppyä (2x3H) 

• SM-juniorit tytöt ja pojat (ET5)  
- myös tytöillä on testivaatimuksena kolmoishyppy kaudesta 2017-2018 lähtien 
- tytöillä ja pojilla piruetin vaikeustaso muuttunut 

- kilpaillakseen SM-juniorit -sarjassa on oltava suoritettuna elementit: 2A, 3H ja CCoSp4.  
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• SM-noviisit tytöt ja pojat (ET4) 
- kaudesta 2017-2018 kolmen hypyn yhdistelmän korvaamaan hyväksytään kolmoishyppy-

yhdistelmän lisäksi myös 2A+2H+2H. 
--  kaudella 2016-2017 suoritettu 2A+2H+2H ei korvaa ET4:n Lutz/Flip-yhdistelmää,  

koska tämä korvaava yhdistelmä määriteltiin vasta kilpailukauden 2016-2017 päätyttyä. 
- kilpaillakseen SM-noviisit -sarjassa on oltava suoritettuna elementit tytöt ja pojat:  

kolmen kaksoishypyn yhdistelmä, joka alkaa joko L/F-hypyllä tai 3H+2H tai 2A+2H+2H, 
FCSp3/FSSp3 sekä lisäksi piruetit: 
tytöt: LSp1/CSp3/SSp3 tai kilpailuissa suoritettuna yhden asennon piruetin korvaava CCoSp3. 
pojat: CCSp1/CSSp1 tai kilpailuissa suoritettuna yhden asennon piruetin korvaava CCoSp3. 

• Debytantit tytöt ja pojat (D3) 
- kaudesta 2017-2018 lähtien kilpaillakseen debytantit-sarjassa, on oltava suoritettuna kaikki 

elementtitestissä D3 vaadittavat elementit. 
tytöt: 2Lz/2F+2H, CCoSp3 ja FCSp1/FSSp1 
pojat: 2H+2H (ei 2T+2T/2Lo+2Lo), CCoSp3 ja FCSp1/FSSp1 

• Juniorit ja seniorit tytöt ja pojat (ET3) 
kaudesta 2017-2018 lähtien voidakseen kilpailla sarjassa (juniorit/seniorit), jossa vaaditaan ET3, on 
suoritettava kaikki testitasoon vaadittavat elementit (myös CCoSp3). 
- ET3 vaadittavat elementit ovat: kaikkiaan 4 erilaista kaksoishyppyä, CCoSp3 ja FCSp1/FSSp1 

o esimerkki 1: ET3 suorittaminen on kesken eli jokin elementti suorittamatta, tehtävä kaikki 
(loput) vaaditut elementit 

o esimerkki 2: ET3 elementtejä ei ole aiemmin suoritettu lainkaan, tehtävä kaikki vaadittavat 
elementit (4x2h, CCoSp3, FCSp1/FSSp1) 

o esimerkki 3: ET3 on jo aiemmin suoritettu kokonaan, se on hyväksytty/voimassa edelleen 
o esimerkki 4: luistelija kilpaillut kaudella 2016-2017 juniorit tai seniorit -sarjassa ja pysyy 

samalla sarjatasolla (ei tarvitse erikseen suorittaa CCoSp3) 

• Noviisit ja A-silmut (ET2) 
kaudella 2017-2018 elementtitestivaatimukset ovat ennallaan eli tytöt 2 erilaista kaksoishyppyä, 
pojat 1 kaksoishyppy, CCoSp1 ja CSSpB. 

• B-silmut (ET1) 
kaudella 2017-2018 elementtitestivaatimukset ovat ennallaan eli 1A ja kaikki yksöishypyt, SSp, 
CSp ja CoSp. 
 

Luistelijan ei tarvitse suorittaa alemman tason perus- tai elementtitestejä ennen kuin siirtyy ylempiin 
testitasoihin. Suosituksena kuitenkin on, että kaikki alemmankin tason testit suoritetaan loppuun. 
 

Merkinnöistä testipasseihin ja FigureCentreen myös muutama tarkennus ja ohje seuralle ilmoittaudut-
taessa testitilaisuuteen ja suoritusten merkitsemisestä testeissä/kilpailuissa (tuomarit/tekniset). 
 

Testitilaisuus 

• Jos luistelija haluaa saada merkinnän testipassiin kahdelle tasolle testisuorituksesta 

o on ilmoittauduttava suorittamaan kahta (2) testitasoa, esim. CCoSp3: D3- ja ET3-een 

- tällöin riittää, että tekee testissä piruetin yhden kerran hyväksytysti ja se merkitään sekä 
D3 että ET3  
-- jos on ilmoitettu suorittamaan vain yhtä testitasoa, hyväksytysti suoritettu piruetti 

(CCoSp3) merkitään vain yhden (1) kerran eli ilmoitetulle testitasolle (D3 tai ET3) 
 

Kilpailuissa suoritettavat elementit 

o kilpailuissa tarkistettavat elementit on ilmoitettava merkittäväksi kaikille halutuille testitasoille, 
esimerkiksi CCoSp3 sekä D3 että ET3. 
- kun ilmoitettu sekä D3 ja ET3, hyväksytysti suoritettu elementti merkitään molemmille 

testitasoille 

-- jos ei ole ilmoitettu kuin yksi testitaso, hyväksytysti suoritettu elementti merkitään vain 
ilmoitetulle testitasolle 

o sama periaate koskee myös muita elementtitestitasoja voi saada merkinnän samasta 
elementistä tai yhdistelmästä useammalle kuin yhdelle tasolle 

 

• testissä tai kilpailussa hyväksyttävistä GOE-arvoista ja kilpailussa(kin) suoritettu 3H (kolmoishyppy) 
pitää olla puhdas, ei saa olla mitään virhemerkintää: </<</e/! 
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PARILUISTELU 
 

• Kaikkien sarjojen vaatimukset ja arviointiohjeet ISU:n sääntöjen mukaan. 

• Elementtitestejä on tarkennettu hieman SM-juniorit ja -seniorit sarjoissa 
SM-juniorit:  2H ja CCoSp3 tai FCCoSp4 
SM-seniorit:  2A tai 3H ja CCoSp3 tai FCCoSp4 

 
 
MUODOSTELMALUISTELU 
 
OHJELMIEN KILPAILUVAATIMUKSET JA ARVIOINTIOHJEET 
 

• sarjakohtaiset elementit ja kansallisten sarjojen korkeimmat arvioitavat tasot, katso erillinen 
dokumentti kaudelle 2017-2018. 

• elementit ja niiden tekniset vaatimukset ISU Communicationit 2084 ja 2091 mukaan sekä muut 
voimassa olevat säännöt ja ISU Communicationit 

• SM-sarjat noudatetaan ISU:n julkaisemia kilpailuvaatimuksia ja arviointiohjeita 

• kansalliset sarjat ehdotetaan joitain muutoksia, päivitetty kauteen 2017-2018 
- arviointiohjeet sarjoittain tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin 

 
VERRYTTELYRYHMIEN KOOT, MUODOSTELMALUISTELU 
Sääntökirja 23 kohta 11.14 E 
Verryttelyryhmien koot, muodostelmaluistelu 

ISU Communication 2024 (ISU noviisisarjojen vaatimukset kaikissa lajeissa) mukaan verryttelyryhmien 
enimmäiskoot kotimaan ja interclub-kilpailuissa ovat seuraavat kaudesta 2017-2018 lähtien 

kilpailusarja ryhmäkoko 

Tulokkaat vapaaohjelma 8 joukkuetta 

Noviisit vapaaohjelma 8 joukkuetta 

Minorit vapaaohjelma 8 joukkuetta 

Aikuiset ja masters vapaaohjelma 6 joukkuetta 

Juniorit ja seniorit vapaaohjelma 6 joukkuetta 

SM-noviisit vapaaohjelma 6 joukkuetta 

SM-juniorit ja -seniorit lyhytohjelma 6, vapaaohjelma 5 joukkuetta 

 
LOPPUKILPAILUPAIKAT 
Sääntökirja 23 kohta 6.4 
 

• SM- ja loppukilpailupaikat pysyvät ennallaan, ks. Sääntökirja 23 kohta 6.4.  

• SM-noviisien hopeafinaalin ajankohta päätetään erikseen lohkojakojen laatimisen yhteydessä, elo-
syyskuussa, kun tiedetään joukkueiden lukumäärä. 

• Tulokkaat- ja noviisisarjoille ei ole määritelty kolmanteen kilpailuun pääsevien joukkueiden määrää, 
vaan kaikki halukkaat ovat siihen saaneet osallistua järjestäjän ilmoittamien ehtojen mukaisesti. 

• Kaudella 2017-2018 tulokkaat-sarjan kolmanteen kilpailuun ilmoittautuneet joukkueet arvotaan 
kolmeen (3) lohkoon. Kaikilla lohkoilla on kilpailuissa sama arvo. 
o Mikäli joukkuemäärä/sarja nousee kaudelle 2017-2018 merkittävästi kaudesta 2016-2017, 

voidaan elo-syyskuussa lohkojakojen laadinnan yhteydessä vahvistaa joukkuemäärä/sarja ja/tai 
päätetään, jaetaanko joku sarja tai sarjoista useampaan lohkoon. 
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MUODOSTELMALUISTELUN PALKINTOJENJAOT JA PALKINNOT 

 
Pyritään selventämään näitä asioita alla olevilla ohjeistuksilla ja suosituksilla sekä erikseen julkaista-
vassa ja päivitetyssä Kilpailunjärjestämis -ohjeessa. Lisäksi on määritelty sarjoittain enimmäismäärä 
mitaleja, jos niitä käytetään. 
 
Palkintojenjaot 

• Palkintojenjaot järjestetään kunkin jäähallin puitteet, aikataulun ja järjestäjän hyväksi havaitseman 
toimintatavan mukaisesti joko jäällä tai katsomokäytävällä tai vastaavassa paikassa. 
o Järjestävä seura ilmoittaa selkeästi palkintojenjakotavasta kilpailuvahvistuksessa ja sen liitteeksi 

selkeä ohje kuinka kyseisessä kilpailussa toimitaan 
o Kilpailupaikalla rekisteröitymisen yhteydessä joukkueenjohtajien kanssa palkintojenjakokäytäntö 

käydään läpi  
- koska ja missä palkintojenjako on sekä ketkä osallistuvat (koko joukkue/kapteenit) 
- koska ja mistä jäälle mennään ja ketkä menevät jäälle (koko joukkue/kapteenit) 
- kilpailut, joissa palkintojenjako ei ole jäällä ja sarjojen välissä, on myös tiedotettava missä, 

milloin ja kenelle se järjestetään 
o Kilpailun järjestäjä voi myös lisäksi lähettää joukkueenjohtajille palkintojenjaosta somepäivityksiä 
o Jokaisen joukkueenjohtajan vastuulla on omalta osaltaan huolehtia, että joukkue siirtyy ripeästi 

palkintojenjakoon viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen ja/tai järjestäjän antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
- jojo huolehtii, että jokaisella joukkueen jäsenellä (luistelija/valmentaja/huoltaja jne.) on tieto 

palkintojenjaon kulusta ja auttavat osaltaan, että se (palkintojenjako) sujuu ripeästi. 
 

Jaettavat palkinnot tai mitalit, Sääntökirja 23 kohta 15.3.1 

• SM-mitalit jaetaan joukkueen 20 luistelijalle eikä niitä ole saatavilla yhtään enempää 

• jos muissa kilpailuissa jaetaan mitalit, niiden määräsuositus on säännöissä määritellyn mukainen 
sarjan enimmäismäärä luistelijoita + varaluistelijat: 

SM-noviisit 24 SM-juniorit 20 SM-seniorit 20 
minorit 26 aikuiset 26 masters 26 
seniorit 24 juniorit 24  
noviisit 28 tulokkaat 28 

- järjestäjää ei velvoiteta varautumaan suurempaan määrään mitaleja, mutta suositellaan 
ilmoittamaan vahvistuksessa, kuinka mitalia/sarja on varattu 

- mitalien sijaan voidaan jakaa esimerkiksi pokaali(t), joka on usein edullisempi vaihtoehto 
 

VERRYTTELY KÄYTÄVÄLLÄ TAI HALLIN TILOISSA HARJOITUSTEN JA KILPAILUN AIKANA 
 

• kunnioitetaan muita hallissa ja hallin tiloissa olevia henkilöitä 

• kunnioitetaan kilpailuvuorossa olevaa joukkuetta 

• käytävillä verryteltäessä on huomioitava muut hallissa olijat 
- tunnelman nostattaminen muulla keinolla kuin huutamalla/kiljumalla 
- oman verryttelyn taustamusiikin volyymin on oltava sellaisella tasolla, että joukkue sen 

kuulee, mutta jäällä ja/tai katsomossa olijat eivät 
 

 
JÄÄTANSSI 
 
Ohjelmien kilpailuvaatimukset 

• noudatetaan ISU:n julkaisemia kilpailuvaatimuksia ja arviointiohjeita 
o ISU Communication 2024, 2076 ja 2086 sekä muut voimassa olevat säännöt  

ja ISU Communicationit 
o muissa sarjoissa voidaan kilpailuvaatimuksia tarvittaessa muuttaa kotimaan toimintaan sopiviksi 

 


