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• Kilpailujen anominen

• Kilpailukalenterin/järjestelmän 

muutoksia

- lohko/valinta/loppu/SM-kilpailut

- interclub-kilpailut

- kutsu- ja aluekilpailut



Kilpailujen anominen

• Liiton kilpailukalenterissa olevien kilpailujen 

järjestämisoikeutta kaudella 2020-2021 ja 

vuoden 2022 SM-kilpailuja jäsenseurat anovat Liitolta 

1.4.2020 mennessä. 

• Kaikkien lajien kaikki kutsukilpailut on myös anottava 

Liitolta erikseen julkaistavan aikataulun puitteissa.



Kotimaan 

kalenterin kilpailut
• Yksinluistelussa ja jäätanssissa kalenteri noudattaa samoja 

periaatteita kuin kaudella 2019-2020

• SM-juniorit ja -seniorit kilpailevat kuten tähänkin asti 
- kaksi valintakilpailua syksyllä ja SM-kilpailut

• Jäätanssin valinta/LK/SM-kilpailut yksinluistelun kanssa

• Yksinluistelussa SM-noviisit ja debytantit kilpailevat samassa 

lohkokilpailussa
- syksyllä on kaksi lohkokilpailua, joista pisteiden perusteella tammikuussa järjestettävään 

kolmanteen valintakilpailuun kutsutaan 

60 parasta/sarja ja parhaat etenevät SM/kultafinaaliin ja seuraavat hopeafinaaliin

- SM-noviisi- ja debytanttipojat saavat osallistua SM-jun/sen 

toiseen valintakilpailuun ja se on heille lohkokilpailu omien sarjojensa lohkokilpailujen lisäksi.

- saadakseen osallistua tammikuun 60+60 kilpailuun, on poikien pitänyt osallistua johonkin 

syksyn lohkokilpailuista.

• YL SM-noviisien SM-kilpailussa on myös debytanttien kultafinaali ja 

jäätanssin noviisisarjojen (advanced/intermediate/basic) finaalit



Kotimaan yl-kilpailut jatkoa

• Juniorit ja seniorit kilpailevat omissa lohko- ja loppukilpailuissa

- loppukilpailussa kilpailevat myös SM-noviisien, debytanttien ja 

junioreiden hopeafinaali 

• Noviisit-sarjassa ei ole Liiton kilpailujärjestelmässä loppukilpailua 

- heillä on kuitenkin lohkokilpailut junioreiden ja senioreiden 

lohkokilpailujen yhteydessä

- alueiden yhteisesti järjestämä valtakunnallinen kulta- ja 

hopeafinaali järjestetään kolmen kilpailun parhaat pisteet (SB) 

saaneille luistelijoille

- vähintään yksi SB-kilpailuista on Liiton lohkokilpailu



ML kotimaan 

kalenterin kilpailut
• Muodostelmaluistelussa kilpailujärjestelmään ja –kalenteriin 

muutamia muutoksia

• ML SM-sarjojen kilpailut ennallaan: kaksi valintakilpailua ja SM-kilpailut

- SM-kilpailuun pääsee 12 joukkuetta, loput joukkueet kilpailevat 

Hopeafinaalissa, joka järjestetään kansallisten sarjojen kolmannen kilpailun 

yhteydessä

- SM-juniorit: kolmas valintakilpailu viidelle (5) kutsuttavalle joukkueelle, joista 

valitaan edustajat ML JMM

- Uutta: Minorit kilpailevat SM-sarjojen 2. valintakilpailussa ja heidät jaetaan 

normaalisti lohkoihin ja käytetään ISU-arviointia



ML kotimaan 

kalenterin kilpailut
• ML kansalliset sarjat

• 1. kisan sarjat: seniorit, juniorit, masters, aikuiset, noviisit ja tulokkaat 

(elementtitapahtuma), 

- huom. Ei minoreita, kilpailevat SM-sarjojen 2. vk:ssa

• 2. kisan sarjat: seniorit, juniorit, masters, minorit, aikuiset ja noviisit

- huom. Ei tulokkaita

• 3. kisan sarjat: seniorit, juniorit, masters, minorit, aikuiset ja noviisit

- kilpailussa myös SM-sarjojen hopeafinaalit

• Tulokkailla ohjelmaluistelukilpailu maaliskuussa

- ajankohta viikkoa ennen muiden kans.sarjojen kolmatta kilpailua

- kilpailuun saavat osallistua tulokkaiden lisäksi myös halukkaat noviisit ja 

aikuiset (esim. ne joukkueet, jotka eivät saavuttaneet 3. kisaan paikkaa)



IC- ja kutsukilpailut

• IC- ja ”isojen kutsukilpailujen” kilpailusarjoja mukaan maltillisesti
- kilpailua suunniteltaessa, neuvottele etukäteen alueella/muiden seurojen kanssa 

- kaikissa IC-kilpailuissa etusija ISU-arvioinnin sarjoissa

• Liiton linjaus kaudesta 2020-2021 lähtien on, että YL B-silmut, minit, aluesarjat, 

taitajat ja tintit -sarjoissa kilpailemisen saa aloittaa vasta lokakuussa
- poikkeus: 26.-27.9.20 viikonlopulle on suunniteltu YL Seuratuomarikoulutus ja 

edellyttää 1-2 tähtiarviointisarjaa. Kilpailua suunniteltaessa aikataulu on rakennettava 

yhteistyössä koulutuksesta vastaavan kanssa.

• Kilpailukalenteriin on merkitty IC-kilpailut perjantaista sunnuntaihin



IC- ja kutsukilpailut

• Huomioitavaa IC-kilpailuja anottaessa
– syyskuun kilpailuissa vähintään sarjat: debytantit, SM-noviisit, -juniorit ja -seniorit ja 

ensimmäisessä kilpailussa kilpailee ”½ Suomea” ja toisessa toinen ”½ Suomea”
• Luistelijat saavat kilpailun ennen valinta/lohkokilpailua

• Seuran luistelijat ovat kaikki samassa tapahtumassa

• Tuomaristojen laadinta helpottuu, kun etukäteen on tiedossa mitkä seurat ovat kisassa

• Huom! Näissä syyskuun IC-kilpailuissa eivät ole *-arvioinnin sarjat mukana

• poikkeuksellisesti myös jälkimmäisessä IC-kilpailussa saa suorittaa elementtejä 

voidakseen osallistua SM-junioreiden ja senioreiden 1. valintakilpailuun

– myös muihin IC-kilpailuihin Liitto voi kuitenkin kilpailusta riippuen suositella, minkä 

tason sarjat tai mitkä lajit kilpailussa olisi hyvä olla

– IC-kilpailujen anomuksessa on ilmoitettava mille sarjoille sitä ollaan järjestämässä ja 

arviot kuinka monta luistelijaa/sarja voidaan ottaa mukaan
• Liitto varaa oikeuden rajoittaa kilpailusarjoja ja/tai kilpailijamääriä

• Arviointilaadun takaamiseksi muistutetaan varautumaan riittävään määrään 

arvioijia.



Kutsu- ja aluekilpailut 

2020-2021
• Kutsu- ja aluekilpailut kaudella 2020-2021

• kannattaa etukäteen miettiä mieleen mitkä kilpailumäärät/luistelija/joukkue 

kauden aikana on järkevä järjestää ja toisaalta osallistua, että harjoittelu ja 

kilpaileminen ovat tasapainossa
- urapoluista apua kausisuunnitteluun, julkaistu 2011-2012: 

Taitoluistelijan urapolku ja Huipulle tähtäävän muodostelmaluistelijan urapolku

• Hakulomake kutsu- ja aluekilpailuja varten avataan toukokuussa ISU:n

julkaistua kansainvälisen kilpailukalenterin
- hakulomakkeen valinnat tulevat olemaan yksityiskohtaisempia helpottamaan niin 

seuroja tekemään anomuksia kuin liittoa kilpailuja myöntämään

• kilpailuja voi anoa joko koko kauden osalta tai ensin syksyn ja 

myöhemmin kevään osalta
- kilpailut myönnetään erikseen syys-joulukuu ja tammi-huhtikuu

• suositellaan, että kilpailussa on joko ISU-arviointi tai tähti/mupi-arviointi 
- teknisiä on edelleen merkittävästi vähemmän kuin tuomareita

https://www.stll.fi/wp-content/uploads/stll/tljuliste-urapolku.pdf
https://www.stll.fi/wp-content/uploads/stll/muodostelmaluistelun-urapolku.pdf


Kutsukilpailut

• Kunkin alueen seurojen on omalla alueellaan sovittava etukäteen kaikki 

kauden kilpailutapahtumat, joissa on Liiton arvioijia.

• Lisäksi pyydetään sopimaan mahdollisimman valmiiksi, ettei samaan aikaan 

samalle kohderyhmälle maantieteellisesti lähekkäin järjestetä kilpailuja.
- seuran sisäiset tapahtumat, joissa arvioijina on esim. seuran omat 

luistelijat/valmentajat, ei tarvitse anoa

- tapahtumat, joissa luistelijoita/joukkueita ei laiteta järjestykseen, ei tarvitse anoa

• Kutsukilpailut on anottava
➢ syksyn kilpailujen osalta viimeistään sunnuntaina 14.6.2020

➢ kevään kilpailujen osalta viimeistään sunnuntaina 16.8.2020

• Alueen vastuulla olevia Alue/cup- ja aluemestaruuskilpailuja ei tarvitse 

erikseen anoa, mutta ne on ilmoitettava 16.8.2020 mennessä Liitolle.
- miettikää voiko jonkin aluemestaruuskisan järjestää yhdessä toisen alueen kanssa

- yl noviisien yhden SB-kilpailun on oltava Liiton lohkokilpailu

• Anomusten perusteella Liitto myöntää kutsukilpailujen järjestämisoikeuden 

alueelle/seuralle.
- mikäli Liitto katsoo, että aluekilpailuja on samaan aikaan liian monta, neuvotellaan 

alueiden kanssa tilanteen ratkaisemiseksi



Yhteenveto hakuajoista

➢ Kilpailukalenterin kilpailuja ja vuoden 2022 SM-kilpailuja seurojen on 

anottava 1.4. mennessä eli viimeistään 31.3.2020 lomakepohjaa käyttäen

➢ Syksyn kutsukilpailuja on anottava viimeistään sunnuntaina 14.6.2020

➢ Kevään kutsukilpailuja on anottava viimeistään sunnuntaina 16.8.2020
- anomuksen voi jättää joko seura tai alue

➢ Alue/cup- ja aluemestaruuskilpailujen ajankohdat on ilmoitettava 

viimeistään sunnuntaina 16.8.2020.

https://www.lyyti.in/STLL_kilpailuanomus_20202021_SM22

