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YLEINEN KUULUTUSOHJE 
 
Ohjeita kuuluttajalle 

 
Kuuluttajan päätehtävänä taitoluistelukilpailuissa on olla informaation jakaja, ei yleisön 
viihdyttäjä.  
 
Puhetta voi toki värittää ilmauksin ja sanakääntein, muutenhan kisasta tulee puiseva. Liiallista 
itsensä korostamista tai nokkeluutta on kuitenkin hyvä välttää, sillä pitkän kilpailun aikana 
"viihteellisestä kuuluttajasta" tulee helposti piinallinen tuska katsojalle ja kilpailijalle. Onhan 
työtehtävän nimikin kuuluttaja eikä juontaja. 
 

*** 
 
Kuuluttajan on huolehdittava siitä, että hänen (ja usein myös musiikin soittajien) työympäristö on 
mahdollisimman rauhallinen eikä "selän takana huutajia" ole lähellä. Mikrofoni kannattaa 
tarkistaa ajoissa ennen kilpailun alkamista ja mikäli on mahdollista, tulisi kuuluttajalla olla myös 
varamikrofoni käytettävissään. Erittäin pitkän kilpailun aikana on hyvä, jos paikalla on kaksi 
kuuluttajaa (esim. siten, että päivä jaetaan sarjoittain sopiviksi kokonaisuuksiksi kuuluttajien 
välillä tai yksi kuuluttaa harjoitukset, toinen kilpailun). 
 
Kilpailun sujuva eteneminen on paljolti kuuluttajasta kiinni. Rento, luonteva ja asiallinen 
asennoituminen auttavat selviämään pitkästä urakasta kylmässä hallissa. 

 
Kuuluttajalla on oltava kilpailun aikana ainakin seuraavat asiat: 

1. luistelujärjestys, jossa seurojen nimet "auki kirjoitettuina" 
2. tuomareiden järjestys ja teknisten järjestys (sarjoittain) 
3. kuulutusohjeet 
4. kilpailun minuuttiaikataulu 
5. kyniä 
6. sekuntikello  
7. yhteys ylituomariin 
8. lämpimät vaatteet 
9. juotavaa (vettä) 

*** 
Kun pisteitä kuulutetaan, on lukurytmin oltava tasainen ja rauhallinen, mutta ei liian hidas. 
 
Mikäli pisteiden luvussa tulee virhe, aloitetaan alusta: "…anteeksi, aloitan alusta." 

 
*** 

 
Mikäli ylituomari antaa luvan, voidaan seuraava ryhmä päästää verryttelyyn heti, kun edellisen 
ryhmän viimeinen luistelija on tullut pois jäältä.  
 
Verryttelyryhmässä olevien luistelijoiden nimet kuulutetaan kuitenkin vasta sitten, kun edellisen 
ryhmän luistelijan pisteet on kuulutettu. 1) ”…xx ryhmän verryttely alkaa” 2) edellisen kilpailijan 
pisteiden kuulutus 3) ”…verryttelyryhmässä luistelevat”.  
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Kukka/lahjakuulutus  
 

Arvoisa yleisö. 
Jos heitätte jäälle kukkia tai muita lahjoja, niin varmistattehan, että lahjat on turvallisuussyistä 
hyvin pakattuja eikä niistä irtoa mitään jään pinnalle. Kiitos. 

tai 
Hyvä yleisö. 
Muistutamme vielä siitä, että jäälle heitettävien kukkien ja muiden lahjojen on turvallisuussyistä 
oltava erittäin hyvin pakattuja, jotta niistä ei irtoa jäälle mitään. Kiitos. 

tai 
Hyvä yleisö. 
Kilpailijoille tarkoitetut kukat ja lahjat pyydetään viemään paikkaan xxxx, niitä ei saa 
turvallisuussyistä heittää jäälle. 
 
Salamavalokuulutus 

 
Arvoisa yleisö.  
Luistelijoiden turvallisuuden takaamiseksi salamavalon käyttö valokuvattaessa on ehdottomasti 
kielletty. Salamavalo on kytkettävä laitteesta pois päältä. Kiitos.  

tai 
Hyvä yleisö 
Muistutamme vielä, että salamavalon käyttö valokuvattaessa on turvallisuussyistä 
ehdottomasti kielletty. Salamavalo on kytkettävä laitteesta pois päältä. Kiitos. 
 
Matkapuhelimet äänettömälle -kuulutus 

 
Arvoisa yleisö.  
Pyydämme laittamaan puhelimen äänettömäksi kilpailun ajaksi. Kiitos. 
 
Palkintojen jako 
(ESIMERKKI ON SM–KISOISTA) 
Palkintojenjako alkaa. (Pyydän luistelijoita siirtymään jäälle.) 
 
Palkinnot jakavat: ______________________________________  

(esim. kilpailun ylituomari tai kontrolleri N.N.)  
 
ja ______________________________________.(esim. kilpailun johtaja M.M.) 

 
*** 

 
Junioripoikien (-tyttöjen, seniorinaisten, -miesten) Suomen mestari  
ja kultamitalisti on nimi ja seura, 
toinen ja hopeaa: nimi ja seura, 
kolmas ja pronssia: nimi ja seura. 
 
(sitten kun mitalit ja mahdolliset kukat on jaettu kaikille:) 
 
Voittaja saa kiertopalkinnon (Jääkuningattaren kruunun tms). 
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Tulosten lukeminen 
 

Tuloksista luetaan ainakin kolme parasta. 
 
Muut sijoitukset voidaan lukea silloin, kun kilpailijat ovat lähteneet ”kunniakierrokselle”. Näin 
vältytään siltä, että viimeiset sijat korostuvat esim. kutsuttaessa kilpailijat alkuperäisestä 
rivistä toiseen. Muodostelmaluistelussa kun mitaleja jaetaan 1-3 sijoittuneille joukkueille. 

 
Kilpailun päätös 
(PALKINTOJEN JAON JÄLKEEN)) 

 
Tähän päättyivät ______________________________________. 
(KILPAILU, esim. Suomen mestaruuskilpailut 2020) 
 
Kiitämme kaikkia kilpailijoita, teknistä tuomaristoa, tuomareita, yleisöä, (vieraitamme, 
toimihenkilöitä ja tukijoitamme). Turvallista kotimatkaa! 
 

Sisällys 
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YKSINLUISTELUN KUULUTUSOHJE 
YKSINLUISTELU - LYHYTOHJELMA 
 

Kilpailun alussa 
 

Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
_________________________ (SARJA, esim. seniorinaisten) lyhytohjelmakilpailu alkaa. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 
 
Verryttelyaika on 6 minuuttia ja kilpailusuoritus 2 minuuttia 40 sekuntia. 
[verryttelyajat vaihtelevat sarjoittain, tarkista sääntökirjasta], [SM-noviisit 2 min 20 sekuntia] 
  



SUOMEN TAITOLUISTELULIITTO YL & PL & JT KUULUTUSOHJEET 
 elokuu 2021 

 

___ 

5 

Kunkin verryttelyryhmän aikana 
 

Tässä verryttelyryhmässä luistelevat …. 
 

KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA (pitkä nimi) 
LUISTELUJÄRJESTYKSESSÄ 
 

*** 
Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 

*** 
Verryttelyaika on päättynyt. 

 
Kilpailun aikana 

 
Ensimmäisenä (seuraavana) luistelee Tiina Taituri, Taipaleen Taiturit. 
 

*** 
Tiina Taiturin pisteet: 

Pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Sijoitus tällä hetkellä 

 
 

Jos jäädytystä tarvitaan 
 

Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 
 

Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
 

Tähän päättyy ____________________ (SARJA, esim. seniorinaisten) lyhytohjelmakilpailu.  
 
_____________________ (SARJA) vapaaluistelukilpailu nähdään huomenna klo _____. 
 
 
(Kilpailut jatkuvat klo _____. Silloin nähdään ______________________________ (SARJA, 
esim. seniorimiesten lyhytohjelmakilpailu) 
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YKSINLUISTELU – VAPAAOHJELMA 
 
Kilpailun alussa 

 
Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
_________________________ (SARJA, esim. seniorinaisten) vapaaluistelukilpailu alkaa. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
 
 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 

 
Verryttelyaika on 6 minuuttia ja kilpailusuoritus _______________________ 
[verryttelyajat ja kilpailusuoritusten kestot vaihtelevat sarjoittain, tarkista sääntökirjasta]  
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Kunkin verryttelyryhmän aikana 
 
Tässä verryttelyryhmässä luistelevat …. 

 
KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA (pitkä nimi) 
LUISTELUJÄRJESTYKSESSÄ 
 

*** 
Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 

*** 
Verryttelyaika on päättynyt. 

 
Kilpailun aikana 

 
Ensimmäisenä (seuraavana) luistelee Tiina Taituri, Taipaleen Taiturit. 
 

*** 
Tiina Taiturin pisteet: 

Vapaaohjelman pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Kaikki pisteet yhteensä 
Sijoitus tällä hetkellä 

 
Haluttaessa, jos kilpailutapahtumassa kilpailusarjoilla on eri arviointijärjestelmä käytössä, 
voidaan kuuluttaa mitä arviointia kilpailusarjassa käytetään ensimmäisen kilpailusuorituksen 
jälkeen, ennen pisteitä: 

Tässä kilpailusarjassa on käytössä: 
ISU-arviointi, laajennettu tähtiarviointi / suorituksen arviointi / elementtitapahtuman arviointi. 

 
Jos jäädytystä tarvitaan 

 
Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 

 
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
 
Tähän päättyy ______________________ (SARJA, esim. seniorinaisten) kilpailu.  
 
Palkinnot jaetaan klo _____. 
 
Kilpailut jatkuvat klo _____. Silloin nähdään ______________________________  
(SARJA, esim. seniorimiesten vapaaluistelukilpailu) 
 

Katso myös yleiset kuulutusohjeet!  
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PARILUISTELUN KUULUTUSOHJE 
PARILUISTELU - LYHYTOHJELMA 
 
Kilpailun alussa 

 
Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
Pariluistelun _________________________ (SARJA, esim. senioreiden) lyhytohjelmakilpailu 
alkaa. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 

 
Verryttelyaika on 6 minuuttia ja kilpailusuoritus enintään 2 minuuttia 40 sekuntia. 
[verryttelyajat vaihtelevat sarjoittain, tarkista sääntökirjasta], [SM-noviisit 2 min 20 sekuntia]  
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Kunkin verryttelyryhmän aikana 

 
Tässä verryttelyryhmässä luistelevat …. 

 
KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA (pitkä nimi) 
LUISTELUJÄRJESTYKSESSÄ 
 

*** 
Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 

*** 
Verryttelyaika on päättynyt. 

 
Kilpailun aikana 

 
Ensimmäisinä (seuraavina) luistelevat Tiina Taituri ja Ville Viejä, Taipaleen Taiturit. 
 

*** 
Tiina Taiturin ja Ville Viejän pisteet: 

Pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Sijoitus tällä hetkellä 

 
 

Jos jäädytystä tarvitaan 
 

Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 
 

Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
 

Tähän päättyy pariluistelun ____________________ (SARJA, esim. senioreiden) 
lyhytohjelmakilpailu. 

 
Vapaaluistelukilpailu nähdään huomenna klo _____. 
 
(Kilpailut jatkuvat klo _____. Silloin nähdään ______________________________ (SARJA, 
esim. seniorimiesten lyhytohjelmakilpailu) 
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PARILUISTELU - VAPAAOHJELMA 
Kilpailun alussa 
Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
Pariluistelun _________________________ (SARJA, esim. senioreiden) vapaaluistelukilpailu 
alkaa. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
 
 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 
 
Verryttelyaika on 6 minuuttia ja kilpailusuoritus _______________________ 
[verryttelyajat ja kilpailusuoritusten kestot vaihtelevat sarjoittain, tarkista sääntökirjasta]  
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Kunkin verryttelyryhmän aikana 
 

Tässä verryttelyryhmässä luistelevat …. 
 
KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA 
LUISTELUJÄRJESTYKSESSÄ 

  
*** 

Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 
*** 

Verryttelyaika on päättynyt. 
 
Kilpailun aikana 

 
Ensimmäisinä (seuraavina) luistelevat Tiina Taituri ja Ville Viejä, Taipaleen Taiturit. 
 

*** 
Tiina Taiturin ja Ville Viejän pisteet: 

Vapaaohjelman pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Kaikki pisteet yhteensä 
Sijoitus tällä hetkellä 

 
 
Jos jäädytystä tarvitaan 

 
Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 

 
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 

 
Tähän päättyy ______________________ (SARJA, esim. senioreiden) kilpailu.  
 
Palkinnot jaetaan klo _____. 
 
 
Kilpailut jatkuvat klo _____. Silloin nähdään ______________________________ (SARJA, 
esim. seniorimiesten vapaaluistelukilpailu) 
 

Katso myös yleiset kuulutusohjeet!  
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JÄÄTANSSIN KUULUTUSOHJE 
 

JÄÄTANSSI  -  KUVIOTANSSIT 
 
Kilpailun alussa 
 
Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
Jäätanssikilpailu aloitetaan kuviotanssikilpailulla. 
 
Noviisien/debytanttien) tanssit ovat __________________ ja ____________________. 
 
Verryttelyaika on 3 minuuttia. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 4 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
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Ennen kuin kunkin ryhmän luistelijat päästetään jäälle verryttelyyn 
 

(Ensimmäisen kuviotanssin) 4 minuutin verryttelyryhmässä luistelevat…. 
KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA (pitkä nimi) 

 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 
 
Verryttelyn aikana 

*** 
Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 

*** 
Verryttelyaika on päättynyt. 
 

Kilpailun aikana 
 

Noviisien/debytanttien) ensimmäisenä (toisena) kuviotanssina luistellaan 
_________________________ (ks. kilpailuvaatimuksista/kilpailuvahvistuksesta) 

*** 
Ensimmäisinä (seuraavina) luistelevat Tiina Taituri ja Ville Viejä, Taipaleen Taiturit. 
 

*** 
Tiina Taiturin ja Ville Viejän pisteet: 
 

Pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Sijoitus tällä hetkellä 
 

 
Jos jäädytystä tarvitaan 

 
Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 

 
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 

 
Tähän päättyy jäätanssin kuviotanssien kilpailu. Jäätanssikilpailu jatkuu klo _______ 
rytmitanssilla. 
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JÄÄTANSSI - RYTMITANSSI 
 
Kilpailun alussa 
Arvoisa yleisö. ____________________________ (KILPAILU) jatkuu nyt rytmitanssikilpailulla. 
 
Rytmitanssi koostuu kahdesta osasta, joista toisessa on vaadittuja elementtejä kuviotanssista 
ja toinen osa koostuen muista vaadituista elementeistä.  
Lyhyttanssin kesto on 2 minuuttia 50 s. 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
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Ennen kuin kunkin ryhmän luistelijat päästetään jäälle 
 

5 minuutin verryttelyryhmässä luistelevat…. 
KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA 

 
Verryttelyn aikana 

*** 
Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 

*** 
Verryttelyaika on päättynyt. 
 

Kilpailun aikana 
Ensimmäisinä (seuraavina) luistelevat Tiina Taituri ja Ville Viejä, Taipaleen Taiturit. 

*** 
Tiina Taiturin ja Ville Viejän pisteet: 
 

Pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Sijoitus tällä hetkellä 

 
 
Jos jäädytystä tarvitaan 
Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 

 
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
Tähän päättyy jäätanssin rytmitanssikilpailu. Jäätanssikilpailu jatkuu huomenna klo ____ 
vapaatanssilla. 
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JÄÄTANSSI - VAPAATANSSI 
 
Kilpailun alussa 

 
Arvoisa yleisö. Tervetuloa seuraamaan ___________________________  
(SEURA, esim. Taipaleen taitoluistelijoiden)  

 
järjestämiä ____________________________________________________ 
(KILPAILU, esim. Taitoluistelun ja jäätanssin Suomen mestaruuskilpailuja 2020). 
 
_________________________ (SARJA, esim. senioreiden) jäätanssin vapaatanssikilpailu 
alkaa.  
 
 
Vain ennen ensimmäistä verryttelyryhmää (n. 3 min ennen verryttelyn alkamisesta) 

 
Esittelen kilpailun tuomaristot: [ODOTA, ETTÄ NIMELTÄ MAINITTU EHTII ESITTÄYTYÄ 
YLEISÖLLE] 
 
Kilpailun ylituomari on ____________________________________________, 
 
Tuomari numero 1 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 2 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 3 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 4 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 5 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 6 ____________________________________________, 
 
tuomari numero 7 ____________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen kontrolleri ___________________________________________, 
 
Kilpailun tekninen spesialisti ___________________________________________, 
 
Kilpailun avustava spesialisti __________________________________________, 
 
Dataoperaattori ____________________________________________. 
 
Videoeditoija ____________________________________________. 
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Verryttelyaika on 5 minuuttia ja kilpailusuoritus _______________________ 
[seniorit, juniorit ja aikuiset verryttelyaika: 5 min, muut sarjat 3 min] 
[kilpailusuoritus 4 minuuttia (SENIORIT), 3 min 30 s (JUNIORIT), muut sarjat ks. 
kilpailuvaatimuksista/kilpailuvahvistuksesta]  
 
Ensimmäisen (toisen, kolmannen…) ryhmän verryttely alkaa …. 

 
Tässä verryttelyryhmässä luistelevat…. 

KILPAILIJOIDEN NIMET (etu- sukunimi) JA EDUSTAMANSA SEURA (pitkä nimi) 
 

Verryttelyn aikana 
*** 

Verryttelyajasta 1 minuutti jäljellä. 
*** 

Verryttelyaika on päättynyt. 
 

Kilpailun aikana 
Ensimmäisinä (seuraavina) luistelevat Tiina Taituri ja Ville Viejä, Taipaleen Taiturit. 

*** 
Tiina Taiturin ja Ville Viejän pisteet: 

 
Vapaatanssin pisteet yhteensä (esim. 37.56 lausutaan 37 pilkku 56) 
Kaikki pisteet yhteensä 
Sijoitus tällä hetkellä 
 

 
Jos jäädytystä tarvitaan 

Kilpailu jatkuu jäädytystauon jälkeen, noin klo ________.(minuuttiaikataulun mukaan) 
 

Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen 
Tähän päättyy jäätanssikilpailu.  
 

 
Katso myös yleiset kuulutusohjeet!  
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