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Hyvä luisteluväki,

Kilpailusäännöt ja -järjestelmän työryhmä esitti tarkennuksia ja muutoksia kotimaan sääntöihin kaudesta
2018-2019 lähtien. Palautteita saatiin mukavasti niin seurojen edustajilta, valmentajilta kuin arvioijiltakin.
Tällä kertaa ehdotuksia oli maltillisesti ja palautteiden perusteella tehdään seuraavat muutokset/
tarkennukset. Päätöksissä on huomioitu ISU:n kongressin selkeät päätökset. Muista kongressissa
hyväksytyistä kansainvälisistä sääntömuutoksista, otetaan niitä tarvittaessa käyttöön myös kotimaassa.
Lisämuutoksista tiedotetaan liiton jäsenistöä mahdollisimman pian.
Esitetyn kohdan edessä oleva numero viittaa Sääntökirjan 23 kohtaan.
Tässä dokumentissa on ainoastaan yleiset asiat sekä lajeittain joitain muutospoimintoja. Aiempien vuosien
tapaan julkaistaan lajeittain kilpailuvaatimukset kaudelle 2018-2019.
Toistaiseksi julkaistut ISU Communicationit
ISU Communication 2148
- elementtivaatimukset 2018-2019 ja elementtien määritelmiä
- ID Technical requirements season 2018-2019
ISU Communication 2152, joka korvaa 2084
- muodostelmaluistelun ohjelmien kilpailuvaatimukset sarjoittain
- Well Balanced Progam Content 2018/19 (Pending on Congress Decisions)
ISU Communication 2159, joka korvaa ISU Comm. 2121
- muodostelmaluistelun elementtien vaikeusryhmät
- Appendix A - Difficulty Groups of Elements
- Appendix B - Difficulty Groups of Additional Features
ISU Communication 2164
- jäätanssin elementtien arviointiohjeita
- ID Requirements for Technical Rules with ongoing validity
ISU Communication 2167
- jäätanssin elementtien arvot eli Scale of Values (SOV) 2018-2019
ISU Communication 2168, joka korvaa 2089
- yksin- ja pariluistelun elementtien arvot eli Scale of Values (SOV), elementtien arviointiohjeita
- S&P Scale of Values, Levels of Difficulty and Guidelines for marking GOE 2018-2019
ISU Communication 2170, joka korvaa ISU Comm. 2116 ja jota on muutettu 30.5.2018
- muodostelmaluistelun elementtien lyhenteet ja niiden arvot
- Appendix A - Abbreviation of Elements and Additional Elements
- Appendix B - Scale of Values (SOV) of the Synchronized Skating Elements
ISU Communication 2172, joka korvaa 2024
- yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin noviisien säännöt 2018-2019 lähtien
- SP and ID Novice competitions 2018 replacing 2024
STLL varaa oikeuden tarvittaessa korjata ja täydentää julkaistuja tietoja.

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä
pj. Anne Fagerström
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2.2.

Lisenssi
Tiedoksi/muistutus: Jokaisella STLL:n jäsenseurassa luistelevalla on oltava joko harrastaja- tai
kilpailulisenssi. Lisensseihin on mahdollista yhdistää Pohjolan tapaturmavakuutus, Sporttiturva.

2.5.

Sitoumus (Declaration)
Tiedoksi: Kaudesta 2018-2019 lähtien luistelijan hankkiessa lisenssin, hän sitoutuu samalla
noudattamaan aiemmassa erikseen allekirjoitettavassa sitoumuksessa olleet asiat. Sitoumuksen
asioihin voi perehtyä lisenssin oston yhteydessä tai etukäteen Taitoluisteluliiton nettisivuilla.
Arvioijien osalta sitoumus on voimassa, kun on käynyt Taitoluisteluliiton koulutukset ja hänet on
hyväksytty arvioijaksi. Arvioijaa velvoittavat kotimaan säännöt kohta 12 ja ISU:n sääntö (§131 ja
ISU Communication 2104 tai sen jälkeen julkaistu). [Kotimaan sitoumuslomake on ollut käytössä
Suomen kotimaan kilpailutoiminnassa SM-sarjan luistelijoilla ja arvioijilla.]
Kansainvälinen sitoumus
Niiden luistelijoiden/arvioijien, jotka osallistuvat kansainvälisiin kilpailuihin (ISU:n kalenterin kilpailut)
on kuitenkin täytettävä ja allekirjoitettava kansainvälinen declaration-lomake. Tarkemmat ohjeet
annetaan, kun ne ISU:lta kesän aikana saadaan. Vanhoja lomakkeita ei saa käyttää.

6.1. /6.2. / 6.3. Ikärajat
Tiedoksi: Ikärajat pysyvät ennallaan kaudella 2018-2019, normaali vuosirotaatio. Tarvittaessa
tehdään ikärajamuutosesitys kaudelle 2019-2020 myöhemmin, kun tiedetään ISU:n kongressin
päätökset ja vaikutukset kotimaan kilpailujärjestelmään. [Kongressi: esitettyä senioreiden
alaikärajamuutosta ei hyväksytty. Noviisien basic A ja B jaetaan jatkossa toisella nimellä ja sarjojen
nimet ovat basic novice, intermediate novice ja advanced novice.]
6.4. Loppukilpailupaikat ja sarjakohtaiset kohdat
Yksinluistelun SM-junioreiden SM-kilpailuihin pääsee kahdesta valintakilpailusta yhteensä 20
luistelijaa. Ensimmäisestä valintakilpailusta 10 luistelijaa ja samoin toisesta valintakilpailusta 10
luistelijaa, joita ei ole aiemmin valittu. Lisäksi edellisen vuoden SM-kilpailujen mitalistit pääsevät
suoraan SM-kilpailuun heidän pysyessään SM-juniorisarjassa.
Loppu/SM-kilpailupaikat määritellään suoraan pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
seuraavissa sarjoissa
Yksinluistelu
Debytantit kultafinaali
24 ja hopeafinaali 24 luistelijaa
Noviisit kultafinaali
24 ja hopeafinaali 24 luistelijaa
SM-noviisit SM-kilpailut 24 ja hopeafinaali 24 luistelijaa (vain vapaaohjelma)
Juniorit loppukilpailu
24 ja hopeafinaali 18 luistelijaa (vain vapaaohjelma)
Seniorit loppukilpailu
12 luistelijaa
- mukaan lasketaan 3 kilpailutilaisuutta: Interclub- ja 2 lohkokilpailua
- kilpailusarjat, joissa on varapaikat, valitaan luistelijat samalla tavalla kuin KF/HF
- suurissa tapahtumissa kilpailusarja voidaan jakaa esimerkiksi ikäluokkiin, kaikki sarjan kilpailut
ovat saman arvoiset
Muodostelmaluistelu Minorit
Juniorit
Seniorit
Masters
Aikuiset

24 joukkuetta *)
16 joukkuetta
10 joukkuetta
12 joukkuetta
12 joukkuetta

*) minoreiden määrä kausilla 2007-2018 on aina ollut alle 24 joukkuetta (joukkueita ollut 7-23).
Mikäli minoreissa on kaudella 2018-2019 yli 24 joukkuetta, kaikki pääsevät 3. kilpailuun. Seurataan
kuitenkin minorijoukkueiden määrän kehittymistä ja tarvittaessa muutetaan sääntöä. Samassa
yhteydessä mietitään mahdollisuutta, että minoreiden kaikissa STLL:n kalenterin kilpailuissa olisi
ISU-arviointi.
Tasapistetilanteessa luistelija/joukkue, jolla on toiseksi korkeimmat pisteet toisesta/kolmannesta
kilpailusta, pääsee jatkoon.
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6.5. Yksin- ja pariluistelun testit
ISU on julkaissut ISU Communication 2168, jossa ovat uudet Scale of Value (SOV) -taulukot.
Arvioinnin muuttuessa GOE ± 5 (entinen GOE ± 3), muutetaan kuinka määritetään, että elementti on
hyväksytysti suorittu. Muutos koskee ainoastaan GOE-arvoa ja katsantotapaa, enää kilpailutuloksissa ei katsota GOE-sarakkeen arvoa.
Kilpailut
• valinta-, loppu-, SM-, nimetty IC-kilpailu sekä kulta- ja hopeafinaali ja ISU:n kalenterin
kansainväliset kilpailut (kilpailusarjat seniorit, juniorit ja noviisit (adv.novice))
Kilpailuissa elementti on hyväksytysti suoritettu, kun tuomareiden antamat ja laskentaan mukaan
tulevat GOE-arvot ovat huonoimmillaan -1.
Esimerkki 1: tuomareita 8 ja he antavat GOE:t 0/1/-1/1/-1/-2/1/0/-1
näistä ylin ja alin putoaa pois (-2 ja 1) ja loput 6 GOE:ta on laskennassa mukana
(-1 -1 -1 0 0 1) eli elementti hyväksytysti suoritettu
Esimerkki 2: tuomareita 8 ja he antavat GOE:t 0/1/-1/-1/-2/1/0/-2
näistä ylin ja alin putoaa pois (-2 ja 1) ja loput 6 GOE:ta on laskennassa mukana
(-2 -1 -1 0 0 1) eli elementti EI ole hyväksytysti suoritettu, koska jäljellä on vielä yksi -2.
Esimerkki 3: tuomareita 4 ja he antavat GOE:t 0/1/-1/-1
koska tuomareita on vain 4, kaikki GOE:t ovat mukana laskennassa ja tässä
tapauksessa elementti on hyväksytysti suoritettu
Esimerkki 4: tuomareita 4 ja he antavat GOE:t 0/1/-2/-1
koska tuomareita on vain 4, kaikki GOE:t ovat mukana laskennassa ja tässä
tapauksessa elementti EI ole hyväksytysti suoritettu
Testitilaisuuksissa elementti on hyväksytysti suoritettu, kun tuomarin antama GOE on
huonoimmillaan -1. Uusi GOE ± 5 ei siis muuta testitilaisuudessa annettua arvoa.
Testien tuomareina saavat toimia 29.8.2018 lähtien kaikki ne tuomarit, jotka ovat käyneet
uuden GOE ± 5 -asteikon koulutuksen.
Muutos 29.8.2018 lähtien:
Missään piruetissa ei sallita "V"-merkkiä (ISU Communication 2168, sivu 9). V-merkki tarkoittaa, että
piruetissa on jokin sen arvoa alentava virhe kuten hyppy on liian pieni, yhdistelmäpirueteissa on vain
2 perusasentoa ja jalanvaihtopiruetissa toisella jalalla on alle 3 kierrosta.
Muistutus: Kilpailuissa 2018-2019 hyväksytysti suoritetut elementit ovat SM-sarjojen osalta voimassa
myös kaudella 2019-2020. [SM-sarjoissa jokaiselle kaudelle suoritettava elementit, muissa sarjoissa
ne ovat voimassa kun kerran suoritettu]
[Voimaantulon päivä 29.8.2018 on ensimmäinen junioreiden GP-kilpailun alkamispäivä, jossa on
suomalainen edustaja. Hän voi suorittaa elementtejä kaudelle 2019-2020 ja siksi tulee voimaan
kaikille samasta päivästä lähtien. Arvioijien koulutus uuteen GOE:n on 19.8. ja 26.8.2018]
7.2. Elementit ja ohjelman osa-alueet
Tiedoksi: Huomioidaan sääntökirjan kaikissa niissä osissa, joissa on maininta GOE pisteskaalan
muutos.
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8. YKSINLUISTELUN KILPAILUVAATIMUKSET
Erillinen dokumentti, jossa on kaikkien sarjojen kilpailuvaatimukset kaudella 2018-2019.
Merkittävimmät muutokset, hyvin lyhyesti.
• miesten ja poikien ohjelman pituus lyhenee 30 sekuntia 2018-2019 lähtien: debytantit, noviisit,
SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-seniorit
• lyhytohjelman soolohypyn edellä ei tarvitse olla askelia tai muita vapaaluisteluliikkeitä
• hyppy-yhdistelmän välissä oleva Euler on listattu hyppy 1Lo ja saa sen arvon
• hyppysarjan määritelmän muutos: koostuu kahdesta hypystä ja ensimmäisen hypyn
alastulokaaresta astutaan Axel-tyyppisen hypyn lähtökaarelle
• lyhytohjelmassa ½-välin jälkeen suoritetusta viimeisestä (1) hyppyelementistä saa 1,1 kertoimen
• vapaaohjelmassa ½-välin jälkeen suoritetut kolme (3) viimeistä hyppyelementtiä saavat
kertoimen 1,1
8.14. Erikoisohjeet yksinluistelukilpailujen järjestäjille
Tarkennus
• Verryttelyryhmien kokoja muutettiin joillekin sarjoille kaudesta 2017-2018 lähtien ISU:n
Communication 2024 pohjalta. Kauden aikana kilpailuissa on noudatettu sääntöä hieman soveltaen.
o Määriteltyjä ryhmäkokoja on noudatettava. Jos niistä poiketaan, on niistä sovittava kilpailun
ylituomarin ja/tai Taitoluisteluliiton edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen kilpailua.
9. PARILUISTELUN KILPAILUVAATIMUKSET
ISU:n sääntöjen ja ISU Communicationeiden 2168 ja 2172 mukaan.

10. JÄÄTANSSIN KILPAILUVAATIMUKSET
ISU:n sääntöjen ja ISU Communicationeiden mukaan. Julkaistaan erillinen dokumentti, jossa on sarjojen
kilpailuvaatimukset kaudella 2018-2019.
Toistaiseksi julkaistu ISU Communicationit 2148, 2164, 2167 ja 2172, jossa on jäätanssin sääntömuutoksia
ja ohjelmavaatimuksia sekä elementtien arvot Scale of Values (SOV).
Kilpailuvaatimukset, arviointiperusteet ja säännöt ISU:n päätösten ja ISU Communicationeiden mukaan.
ISU:n kongressin merkittävimmät muutokset jäätanssissa:
• kilpailuissa on oltava 2 ajanottajaa
• lyhyttanssin nimi muuttui ja on nyt rytmitanssi (Rhythm Dance)
• kuviotanssin verryttelyaika lyhennettiin 4 -> 3 minuuttiin, josta alussa 30 sekuntia ilman musiikkia
• kuviotanssin verryttelyryhmän kokoa suurennettiin 5 -> 6 pariin
• kaikkien noviisisarjojen vapaatanssin verryttelyaikaa lyhennettiin 5 -> 3 minuuttiin ja enintään
5 paria
• viimeisen kuviotanssin askeleen jälkeen parin on pysähdyttävä 20 sekunnin kuluessa
• suorituksen ajanoton alettua ei saa olla alussa eikä lopussa paikallaan yli 10 sekuntia
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11. MUODOSTELMALUISTELUN KILPAILUVAATIMUKSET
Erillinen dokumentti, jossa on kaikkien sarjojen kilpailuvaatimukset kaudella 2018-2019.
Muutama poiminta ISU:n kongressissa tehdyistä päätöksistä, lyhyesti.
• Ohjelmien kestoa on lyhennetty kaikilla ISU-sarjoilla (seniorit, juniorit ja noviisit)
Seniorit 4 min 30 s ±10 s -> 4 min ±10 s
Juniorit 4 min s ±10 s -> 3 min 30 s ±10 s
Noviisit 3 min 30 s ±10 s -> 3 min ±10 s
• Joukkueen on oltava aloitusasennossa 30 sekunnin kuluessa kuulutuksesta, jos ei ole ylituomari
tekee pistevähennyksen. Mikäli joukkue ei ole aloitusasennossa 1 minuutissa, joukkueen katsotaan
keskeyttäneen (withdrawn). [Aiemmin musiikki laitettiin soimaan 30 sekunnin kuluttua, eikä tehty
vähennystä eikä myöskään ollut 60 s sääntöä.]
• Elementtien nimiä on hieman muutettu ja/tai on tullut uusia elementtejä, kuten
o twizzle elementti
o taiteelliset (perus)elementit: blokki, rivi, piiri ja mylly
• Etenkin vapaaohjelmassa vaadittuja elementtejä on joillain sarjoilla vähemmän ja enemmän
1-3 ryhmästä valittavia liikkeitä.

12. ARVIOIJIEN SÄÄNNÖT
Lisäyksiä/tarkennuksia liittyen tuomareiden ja teknisten harjoitteluun
• Mikäli tuomariharjoittelija joutuu uusimaan kirjallisen kokeen tai elementtitunnistuksen, hänen on ne
hyväksytysti suoritettuaan tehtävä vähintään 3 harjoittelua (normaalisti 2).
• Mikäli ylituomari tai kontrolleri antaa harjoittelusta arvosanan 3 tai heikompi, hän antaa palautteen
myös kyseiselle harjoittelijalle.
• Harjoittelijan (tuomari/tekninen) on ilmoittauduttava etukäteen sekä ylituomarille/kontrollerille että
STLL:n nimeämälle henkilölle.
• Jos kilpailussa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma, harjoittelija harjoittelee koko kilpailun eli molemmat
ohjelmat.

15. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KULKU
Tiedoksi:
Kilpailujen järjestämiseen liittyviä erillisiä ohjeita päivitetään kaikkien lajien osalta ja myös interclubkilpailujen järjestämisen osalta. Aikataulun laatimiseen laaditaan ohjeistus ja mahdollisuuksien mukaan
laskentapohja.
15.1. Kilpailujen järjestäjät
c) Ilmoittautumismaksut 1.7.2016 lähtien pidetään ennallaan, paitsi
Jäätanssin kahden tai useamman ohjelman kilpailujen ilmoittautumismaksuiksi:
Muut sarjat ja kotimaan kilpailut enintään
yksin- ja pariluistelussa sekä jäätanssissa
kilpailusarja
seniorit, juniorit, SM-seniorit ja SM-juniorit, noviisit,
SM-noviisit ja debytantit, joilla on ISU-arviointi
YL silmut, aikuiset, aluesarjat ja JT aikuiset sekä
soolojäätanssijat, joilla on = ISU arviointi
YL aluesarjat, silmut, aikuiset, taitajat, joilla on
tähtiarviointikilpailut
JT ne sarjat, joilla on jäätanssin pistearviointikilpailut
YL Tintit

hinta 1 ohjelma

2 tai
useampia ohjelmia

45

60 €

40 €

60 €

25 €

40 €

15 €
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Interclub-kilpailujen ilmoittautumismaksut enintään
kilpailusarja
Yksinluistelu, ISU-arviointi
Tähtisarjat
Pariluistelu ja jäätanssi, ISU-arviointi
Jäätanssin pistearviointi
Muodostelmaluistelu, ISU-arviointi
Muodostelmaluistelun pistearviointi

1 ohjelma
60 €
50 €
70 €
50 €
175 €
110 €

2 tai
useampia ohjelmia
90 €
100 €
75 €
300 €
-

Tiedoksi:
d) Arvioijien (tuomarit ja tekniset), myöhemmin "tuomarit"/"tuomaristo", maksut ja niiden veloittaminen
edelleen seuroilta.
Laaditaan/tarkennetaan ohjeet, kuinka arvioijat veloittavat matkakustannukset erilaisissa tilanteissa ja kuinka
ne veloitetaan edelleen seuroilta.
Tarkennettavia asioita ovat etenkin kilpailut:
a) STLL:n kalenterin kilpailut, joissa on useita lajeja
b) STLL:n kalenterin kilpailut, joissa on useita lajeja ja kutsukilpailut jollekin/joillekin lajeille
c) kutsu- tai aluekilpailut, joissa on useita lajeja
Arvioijien matkalaskulomake uusitaan ja siihen lisätään mm. seuraavat kohdat: sähköpostiosoite ja kohta,
johon merkitään saako palkkalaskelman lähettää sähköpostin liitteenä (pdf). Samassa yhteydessä
uudistetaan seurojen käyttöön arvioijien kustannusten jakoon tarkoitettu lomakepohja.
15.2. Kilpailukutsu
Muistutus, että STLL:n kilpailukalenterin kilpailujen osalta on hyvissä ajoin etukäteen sovittava STLL:n
kilpailuvastaavan kanssa:
a) kilpailulajien ja -sarjojen luistelujärjestys
b) alustavat aloitusajat sarjoittain
c) yhden päivän kilpailujen osalta onko kilpailu lauantaina vai sunnuntaina
d) onko STLL:n kalenterin kilpailujen lisäksi kutsukilpailuja ja kenelle
e) onko käytettävissä tuloslaskentalaitteet ja kuinka monelle arvioijalle
•

Näiden tietojen pohjalta mm. laaditaan tuomaristot kilpailuihin ja joukkueet/luistelijat varaavat matkat
ja majoittumiset

15.12. aikataulun laskeminen
Muistutetaan huomioimaan aikataulun laskennassa seuraavat asiat:
a) yksinluistelijoiden/jäätanssijoiden esittely ennen verryttelyn alkua
- varattava lisäaikaa esittelyä varten 1 minuutti/verryttelyryhmä
- esittelyä ei voi aloittaa ennen kuin edellisen luistelijan pisteet on kuulutettu
b) jäädytystauoista ja niiden sopimisesta ylituomarin/STLL:n kilpailuvastaavan kanssa etukäteen

