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1. ALUEEN YLEISET SÄÄNNÖT 
 

Uudenmaan alueen sääntöjä sovelletaan Uudenmaan alueen seurojen järjestämissä yksinluistelukilpai-
luissa ja yksinluistelun testeissä. 
 
Alueen seurojen tulee tiedottaa alueen säännöistä seurojen YL valmentajille, kilpaileville yksinluistelijoil-
leen ja heidän perheilleen sekä lisätä säännöt saataville nettisivuilleen tai nettisivuilta linkki alueen sään-
töihin Uudenmaan alueen sivuille. 
 
Kaudella 2020-2021 seuran sitoutuvat kaikessa toiminnassaan huomioimaan COVID19-pandemian aiheut-
tamat toimintasuositukset luistelijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi sekä harjoitus-, kil-
pailu- ja muussa toiminnassaan. 
 
Yksinluistelukilpailut 
 
Uudenmaan alueen sääntöjä sovelletaan alueella järjestettävissä yksinluistelukilpailuissa (Uudenmaan 
alueen Alue Cup -kilpailut mukaan lukien Alue Cup -mestaruuskilpailu, ISU-järjestelmän alaisten sarjojen 
mestaruuskilpailut ja yksinluistelun kutsukilpailut).   
 
Alueen sääntöjen soveltamisesta tulee lisätä mainita kilpailukutsuun ja alueen säännöt tulee toimittaa 
etukäteen tutustuttavaksi kilpailujen tuomaristoille. Alueen säännöt tulee lisäksi lisätä kilpailusivuille tai 
Uudenmaan alueen sivuilta löytyviin sääntöihin tulee lisätä linkki kilpailusivuille ja/tai -kutsuun. 
 
EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 noudattamiseksi alueen yksinluistelukilpailuissa sovelletaan hy-
vän tietosuojan turvaamiseksi seuraavaa käytäntöä: kilpailujärjestäjä lisää kilpailukutsun esimerkiksi seu-
raavan tekstin: 
 
”Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset 
tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset ja Alue Cup 
-kilpailuista finaalipaikan lunastaneet), järjestävän seuran www-sivulla sekä Uudenmaan alueen www-
sivuilla.” 
 
Näin ollen alueella järjestettäviin kilpailuihin ilmoittautuneiden luistelijoiden katsotaan suostuneen ym. 
tietojen julkaisemisen. 
 
Alueella järjestettävien yksinluistelukilpailuiden Taitajat -sarjoissa ei saa hypätä eikä yrittää hypätä kak-
soishyppyjä. Luistelijoiden, jotka ovat aiemmin kilpailleet Taitajat -sarjoissa ja sisällyttäneen kilpailuohjel-
miinsa kaksoishyppyjä, tulee siirtyä kilpailemaan aluesarjoihin. 
 
Yksinluistelun testit 
 
Uudenmaan alueen seurat voivat järjestää yksinluistelun testejä joko yksin tai yhdessä niin sanottuina alu-
een testitilaisuuksina. 
 
Jos seurat järjestävät testejä yksin, testitilaisuuksista tulee lisätä tieto mahdollisimman ajoissa STLL:n ta-
pahtumakalenteriin vastuuhenkilön yhteystietojen kera, jotta tieto järjestettävistä testeistä on saatavilla. 
Jos testeihin mahtuu mukaan myös muiden seurojen luistelijoita, on suositeltavaa, että järjestävä seura 



ottaisi mukaan ensisijaisesti luistelijoita muista Uudenmaan alueen seuroista. Tiedustelut testeihin osallis-
tumisesta tulee osoittaa testin vastuuhenkilölle, jonka tulee ottaa testiin luistelijoita muista alueen seu-
roista siinä järjestyksessä, missä testitiedusteluja on tullut ensimmäiseksi saapuneesta tiedustelusta aloit-
taen. Jos testeihin olisi tulossa luistelijoita myös alueen ulkopuolisista seuroista, heidät voidaan ottaa mu-
kaan testiin, jos alueen seurat eivät ole viimeistään 3 viikkoa ennen testiä ilmoittaneet halukkuuttaan lä-
hettää luistelijoita testiin tai järjestävän seuran tiedossa muuten on, että testiin voidaan ottaa aikataulun 
puitteissa mukaan myös alueen ulkopuolisten seurojen luistelijoita. 
 
Jos seurat haluavat järjestää alueen testejä, järjestelyvastuu testeistä on testejä eniten tarvitsevalla seu-
ralla. Testit voidaan järjestää myös testeihin osallistuvien seurojen yhteistyönä järjestelyvastuista erik-
seen sopien. Myös alueen testeistä tulee lisätä tieto mahdollisimman ajoissa STLL:n tapahtumakalenteriin 
vastuuhenkilön yhteystietojen kera. Jos testeissä on tilaa, myös alueen muilla, kuin testijärjestelyihin osal-
listuvilla seuroilla, tulee olla oikeus lähettää luistelijoitaan alueen testiin.  Tiedustelut testeihin osallistu-
misesta tulee osoittaa alueen testin vastuuhenkilölle, jonka tulee ottaa testiin luistelijoita muista alueen 
seuroista siinä järjestyksessä, missä testitiedusteluja on tullut ensimmäiseksi saapuneesta tiedustelusta 
aloittaen. 
 
 

2. ALUE CUP -KILPAILUN JA ALUEEN ISU-JÄRJESTELMÄN ALAISTEN SARJOJEN 
MESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT  
 

Alue Cup -kilpailuissa noudatetaan STLL:n sääntöjä ja Uudenmaan alueen sääntöjä. Alue Cup -kilpailut arvi-
oidaan tähtiarvioinnilla pois lukien alueen ISU järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpailut, jotka arvi-
oidaan ISU-arvioinnilla. Aluejunorit -sarjassa käytetään kahta eri arviointia jäljempänä kuvatuin tavoin. 

 

Alue Cup- ja ISU-järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpailun kilpailusarjat 

 

Uudenmaan alueen aluekokous päättää kausittain Alue Cup -kilpailusarjat.  
 

Kaudella 2020-2021 alueella järjestetään kaksi tähtiarvioinnilla arvioitavaa Alue Cup -valintakilpailua Tintit, 
Minit, Silmut B, Aluesilmut, Aluedebytantit, Aluenoviisit, Aluejuniorit, Taitajat (ei axel) ja Taitajat (axel) -
sarjoissa sekä Alue Cup -mestaruuskilpailu. Sarjoja ei jaeta ikäryhmittäin lukuun ottamatta Taitajat -sarjoja, 
jotka jaetaan tarvittaessa kahteen ikäryhmään.  

 
ISU-järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpailut järjestetään niissä ISU-sarjoissa, joissa alueella on 
luistelijoita. ISU-sarjoissa ei järjestetä valintakilpailuja lukuun ottamatta aluejuniorit -sarjaa, jonka mesta-
ruuskilpailuun voivat osallistua ne luistelijat, jotka ovat lunastaneet itselleen mestaruuskilpailupaikan va-
lintakilpailusta. Sarjoja ei jaeta ikäryhmittäin. 
 
Alue Cup -kilpailujen ja ISU-järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpailujen järjestäminen 
 
Kaikkien alueen seurojen, joiden luistelijat kilpailevat Alue Cupissa, tulee osallistua Alue Cup ja/tai ISU-
järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpailuiden järjestämiseen. Uudenmaan alueen aluekokous 
sopii Alue Cup -valintakilpailujen järjestäjistä sarjoittain sekä Alue Cup -mestaruus- ja ISU-järjestelmän 
alaisten sarjojen mestaruuskilpailujen järjestäjistä siten, että vastuuta mestaruuskilpailujen järjestämi-
sestä kierrätetään mahdollisuuksien mukaan seurojen kesken. Alue Cup- ja ISU-järjestelmän alaisten 
sarjojen mestaruuskilpailut järjestetään eri seurojen toimesta. 
 
Alue Cup -mestaruuskilpailut järjestävä seura vastaa kilpailukaudella finaalipaikat lunastaneiden luiste-
lijoiden seurannasta ja päivittää tietoja jokaisen Alue Cup -valintakilpailun jälkeen. 
 
 



Uudenmaan alueen aluekokous sopii lisäksi siitä, kuinka monta luistelijaa sarjojen luistelijamäärät 
huomioon ottaen pääsee Alue Cup -valintakilpailuista Alue Cup -mestaruuskilpailuun (ISU-järjestelmän 
alaisten sarjojen mestaruuskilpailuja varten ei järjestetä valintakilpailuja). Päätöstä varten aluevastaa-
vien tulee ilmoittaa seurojen luistelijamäärät alueen kilpailuvastaavalle samaan aikaan kuin STLL:lle. 
Myös kauden aikaisista muutoksista tulee ilmoittaa. Alue Cup -mestaruuskilpailuihin otetaan noin 100-
130 luistelijaa. Tiedot siitä, kuinka monta luistelijaa kustakin Alue Cup -sarjasta pääsee Alue Cup -mes-
taruuskilpailuun, on löydettävissä alueen sivuilta. 
 
Alue Cup- valintakilpailut järjestetään loka- helmikuussa ja mestaruuskilpailut (Alue Cup ja ISU-järjestel-
män alaiset sarjat) maaliskuussa. Toinen valintakilpailuista olisi hyvä järjestää viikonloppuna. Järjestävä 
seura päättää kilpailupäivän, ilmoittaa sen STLL:n tapahtumakalenteriin ja kutsuu kilpailuun kaikki alueen 
yksinluisteluseurat. Alue Cup -valintakilpailut voidaan pitää myös esim. kutsukilpailujen yhteydessä, jol-
loin tulee varmistaa, että kaikki alueen ko. sarjan luistelijat mahtuvat mukaan kilpailuun. Jos Alue Cup -
valintakilpailut pidetään kutsukilpailun yhteydessä ja ao. kilpailuun voivat osallistua myös alueen ulkopuo-
liset luistelijat, tulokset tulee laskea erikseen sekä Alue Cup- että kutsukilpailussa. 

 

Alue Cup -valintakisat voidaan järjestää pienellä henkilökunnalla ja 2 tuomarilla. Jääaikaa tarvitaan kilpai-
lusta / sarjasta riippuen 2-4 tuntia. Sarjoittain kolme parasta/valintakilpailu palkitaan järjestävän seuran 
parhaaksi katsomalla tavalla. Järjestävä seura voi halutessaan jakaa erityismainintoja. 
 
Alue Cup -valintakilpailuissa palkintojenjaossa järjestävä seura voi halutessaan jakaa palkinnot esimerkiksi 
Minit -sarjassa siten, että vain osan luistelijoista sijoitukset kerrotaan sijoitusjärjestyksessä ja loput luiste-
lujärjestyksessä. Palkintojenjaon yhteydessä jaetaan vain luistelijoiden tähtiarviointilomake ja koko sarjan 
tuloslista, jonka tulee olla sijoitusjärjestysten mukaisesti tehty, viedään saataville järjestävän seuran kotisi-
vuille. 
 
Alue Cup -valintakilpailun jälkeen järjestävä seura tallentaa kilpailutulokset Uudenmaan alueen kotisivuilta 
löytyvään tulostaulukkoon. Valintakilpailuiden tuloksia tulee säilyttää Alue Cup -mestaruuskilpailuihin 
saakka, jotta karsiutuneet voidaan huomioida. 

 

Kilpailuoikeus ja sarjan valitseminen Alue Cup ja ISU-järjestelmän alaisten sarjojen mestaruuskilpai-
luissa 
 
Osallistumisoikeus Alue Cup -kilpailuissa (valintakilpailut ja Alue Cup- mestaruuskilpailut) ja ISU-järjestel-
män alaisten sarjojen mestaruuskilpailut määräytyvät alla olevien sääntöjen mukaisesti. 

 
1) Alue Cupiin voi osallistua vain luistelija, joka ei ole 1.7.2020 täyttänyt 19 vuotta. 

 
2) Kaikki alueen Alue Cup -sarjoissa kilpailevat luistelijat voivat osallistua Alue Cup -valintakilpailuihin. Jos 

luistelija vaihtaa kesken kauden seuraa, hän edustaa kauden loppuun vielä sitä seuraa, jossa kauden 
aloitti ja osallistuu näin ollen sen alueen Alue Cupiin. 

 
3) Kaikki itselleen Alue Cup -valintakilpailusta finaalipaikan itselleen lunastaneet voivat osallistua Alue 

Cup -mestaruuskilpailuun.   
 

4) Kaikki alueen ISU-sarjoissa kilpailevat voivat osallistua alueen ISU-järjestelmän alaisten sarjojen mesta-
ruuskilpailuihin lukuun ottamatta aluejuniorit -sarjaa. 

 
5) Alue Cupissa ja mestaruuskilpailuissa (Alue Cup ja ISU-järjestelmän alaiset sarjat) tulee kilpailla oman 

taitotason mukaisissa sarjoissa. 
 

 Esim.: 
 Luistelija, joka osaa Axel -hypyn, ei voi osallistua Taitajat, ei Axel -sarjaan. 
 



Luistelija, joka on läpäissyt A-silmutestit ja on kilpaillut A-silmuissa IC-kilpailuissa, mutta ei kutsukil-
pailuissa (kansallinen tai kansainvälinen kutsukilpailu), voi sen sijaan STLL:n sääntöjen mukaisesti 
osallistua B-silmuissa Alue Cup -kilpailuihin. Uudenmaan Alue painottaa kuitenkin, ettei luisteli-
joita, jotka tasoltaan kuuluisivat jo ylempään sarjaan, tulisi kilpailuttaa alemmissa sarjoissa vain 
menestyksen toivossa ja näin viedä ao. sarjaan oikeasti kuuluvilta mahdollisuuksia hyvään kil-
pailumenestykseen. 

  
6) Alue Cupissa ja mestaruuskilpailuissa (Alue Cup ja ISU-järjestelmän alaiset sarjat) luistelijoilta edellyte-

tään vaadittavien testien suorittamista hyväksytysti STLL:n voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 
  

7) Luistelija voi halutessaan osallistua Alue Cupissa vaativamman sarjan valintakilpailuun ilman, että osal-
listumisella on vaikutusta muihin kutsukilpailuihin osallistumiseen.  

 
 Esim.: 

Tinteissä kilpaileva voi Alue Cupissa osallistua Minit -sarjan valintakilpailuun ja kilpailumenestyk-
sensä niin mahdollistaessa finaaliin ilman, että Alue Cup -osallistuminen vaikuttaa luistelijan kilpai-
lusarjan määräytymiseen muissa kilpailuissa. 

 
8) Jos luistelija on kauden aikana kilpaillut vaativamman sarjan kutsukilpailuissa (kansallinen tai kansain-

välinen kutsukilpailu), hän ei saa osallistua Alue Cup -kilpailun valintakilpailuihin tai Alue Cup-mesta-
ruuskilpailuun helpommassa sarjassa. Vaativamman sarjan IC-kilpailuun osallistuminen ei vaikuta Alue 
Cup -kilpailusarjan määräytymiseen.  

 
 Esim.:  

B-silmuissa kauden aloittanut luistelija osallistuu kutsukilpailuihin A-silmuissa. Luistelija menettää 
oikeutensa kilpailla B-silmuissa ja hänen on osallistuttava Alue Cupin sijasta ISU-järjestelmän alais-
ten sarjojen mestaruuskilpailuihin A-silmut -sarjassa.  
 
Taitajat -sarjassa aiemmin luistellut luistelija siirtyy kilpailemaan kutsukilpailuissa aluesarjoihin, 
joka on taitajia vaativampi sarja. Luistelija menettää oikeutensa kilpailla taitajat -sarjan Alue Cup -
kilpailuissa.    

 
Luistelija, joka on kilpaillut B-silmuissa IC-kilpailuissa, mutta ei kutsukilpailuissa (kansallinen tai 
kansainvälinen kutsukilpailu), voi sen sijaan STLL:n sääntöjen mukaisesti osallistua Aluesilmuissa 
Alue Cup -kilpailuihin. Uudenmaan Alue painottaa kuitenkin, ettei luistelijoita, jotka tasoltaan 
kuuluisivat jo ylempään sarjaan, tulisi kilpailuttaa alemmissa sarjoissa vain menestyksen toi-
vossa ja näin viedä ao. sarjaan oikeasti kuuluvilta mahdollisuuksia hyvään kilpailumenestykseen. 

 
9) Jos luistelija lunastaa Alue Cup -mestaruuskilpailupaikan kahdessa eri sarjassa, hänen pitää Alue Cup -

aluemestaruuskilpailuissa osallistua vaativampaan sarjaan. 
 
Esim.: 
Luistelija saa 1. valintakilpailussa finaalipaikat Aluesilmut -sarjassa ja 2. valintakilpailussa finaali-
paikan B-silmut sarjassa. Hänen pitää osallistua Alue Cup -mestaruuskilpailuun B-silmut -sarjassa. 

 
10) Aluemestaruuskilpailupaikka ei ole henkilökohtainen. Jos kilpailija lunastaa Alue Cup -mestaruuskilpai-

lupaikan kahdesta eri sarjasta, vapautuu helpomman sarjan aluemestaruuskilpailupaikka sille luisteli-
jalle, joka olisi saanut paikan, jos luistelija ei olisi osallistunut helpomman sarjan valintakilpailuun. Äkil-
liset sairastapaukset eivät vapauta aluemestaruuskilpailupaikkaa. Jos aluemestaruuskilpailupaikan saa-
nut luistelija on sen sijaan pitkällä sairaslomalla tai ei muusta syystä ole osallistumassa Alue Cup -mes-
taruuskilpailuun, ao. luistelijan valmentajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta aluemestaruuskilpailukut-
sun saatuaan ao. kilpailun järjestäjälle, jolloin ko. aluemestaruuskilpailupaikka voidaan täyttää yllä ole-
van pääsäännön mukaisesti. Lisäksi jos Alue Cup -mestaruuskilpailuun ilmoittautumisajan päätyttyä käy 



ilmi, että kaikki aluemestaruuskilpailupaikan itselleen lunastaneet eivät osallistu ko. kilpailuun, kilpai-
lunjärjestäjä voi myös tarjota vapautuneita paikkoja yllä olevan pääsäännön mukaisesti. 

 
Esim.: 
Luistelija saa 1. valintakilpailussa finaalipaikan Aluesilmut -sarjassa ja 2. valintakilpailussa finaali-
paikan B-silmut sarjassa. Hänen pitää osallistua Alue Cup -mestaruuskilpailuun B-silmut -sarjassa. 
Luistelijan saama finaalipaikka Aluesilmut -sarjassa vapautuu sille luistelijalle, joka olisi saanut fi-
naalipaikan ao. luistelijan sijasta, jos luistelija ei olisi osallistunut valintakilpailuun. 
 

11) Jos aluemestaruuskilpailupaikan itselleen jo lunastanut luistelija osallistuu saman sarjan molempiin va-
lintakilpailuihin, hänen suoritustaan ei tule huomioida jaettaessa aluemestaruuskilpailupaikkoja jälkim-
mäisessä valintakilpailussa. 

 
 Esim.: 
 Luistelija sijoittuu 2. sijalle sekä 1. että 2. valintakilpailuissa Aluedebytantit -sarjassa. Hän saa fi-

naalipaikan 1. valintakilpailusta, mutta hänen sijoitusta ei huomioida jaettaessa finaalipaikkoja 2. 
valintakilpailussa. 

 
12) Aluemestaruuskilpailupaikat jaetaan aina valintakilpailuittain. Jos sarjasiirtojen tms. johdosta luistelijat 

luopuvat jo saavuttamistaan aluemestaruuskilpailupaikoista, ns. finaalipaikka siirtyy sille, joka olisi saa-
nut finaalipaikan, jos paikastaan luopuva luistelija ei olisi osallistunut siihen valintakilpailuun, josta hän 
paikan sai. 

 
Esim.: 
Luistelija A jää ensimmäisenä luistelijana finaalipaikkojen ulkopuolelle 1. valintakilpailuissa ja saa 
finaalipaikan 2. valintakilpailusta. Toisen valintakilpailun jälkeen 1. valintakilpailusta finaalipaikan 
saanut luistelija B siirtyy vaikeampaan sarjaan. Luistelija A:n katsotaan saaneet finaalipaikan 2. va-
lintakilpailuista ja 1. valintakilpailusta vapautunut finaalipaikka menee luistelija A:n jälkeen sijoittu-
neelle luistelijalle. 
 

 
13) Alueen poikaluistelun tukemiseksi yllä olevista säännöistä nro 3 ja 8 voidaan perustelluista syistä poi-

keta poikaluistelijoiden kohdalla. 
 

Esim.: 
 Poikaluistelija ei perustellusta syystä johtuen pääse osallistumaan kumpaankaan valintakilpailuun 

tai sarjaa vaihdettuaan uuden sarjansa valintakilpailuun. Hän saa siitä huolimatta osallistua Alue 
Cup -mestaruuskilpailuun.  

 
 
Lisätietoja: 
 
Lisätietoja säännöistä ja niiden tulkinnoista on saatavissa sähköpostitse Kaisa Sainiolta osoitteesta  
kmsainio@gmail.com. 
 
Jos sääntöjä on tarpeen päivittää kesken kauden tai niistä tulisi erityisestä syystä poiketa, seuran tulee 
laittaa siitä kirjallinen ja perusteltu poikkeamispyyntö aluepäällikkö Mari Tamminiemelle osoitteeseen 
aluepaallikko.uusimaa@stll.fi, joka vie asian päätettäväksi seuraavaan aluekokoukseen. 
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