
Kilpailusäännöt 
 

Taitajat (Axel) 
    
Ohjelman kesto enintään 2 min 30 s.  
Musiikki saa olla laulettua. 
   

• enintään 5 hyppyelementtiä 
- saa yrittää axelia, ei kaksoishyppyjä    

• enintään 3 piruettia    
• askelsarja (vähintään 1⁄2-kentän mittainen)    
• 2 vaakaliukua  

- kustakin puuttuvasta liu’usta vähennetään -0,5 pistettä 
  
      
 
Aluesilmut      
 
Ohjelman kesto 2 min 30 s ± 10 s.  
Musiikki saa olla laulettua. 
   

• Enintään 5 hyppyelementtiä, joista yhden on oltava Axel-tyyppinen hyppy ja enintään 2 
hyppy-yhdistelmää tai sarjaa  
- ohjelmassa on oltava vähintään 1 kaksoishyppy ja kaikkia kaksoishyppyjä saa yrittää 
- 3 hypyn yhdistelmiä saa olla 1, toisessa yhdistelmässä saa olla enintään 2 hyppyä 
- kutakin yksöis- tai kaksoishyppyä saa tehdä enintään 2 kertaa (hyppyjä ei tarvitse tehdä 

hyppy-yhdistelmässä tai -sarjassa) 
 

• Enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne 
- yhdistelmäpiruetti, jossa on yhteensä vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole pakollinen 

- piruetissa on oltava vähintään 2 eri perusasentoa, joissa on 2 kierrosta  
- perusasennot voivat olla missä vaiheessa piruettia tahansa   

- yhden asennon ja jalan piruetti, jonka voi aloittaa hypyllä, vähintään 5 kierrosta  
- piruetti, joka on lyhenteeltään eri kuin kumpikaan edellisistä 

- 1 asennon ja jalan piruetti = 5 kierrosta, yhdistelmä- ja jalanvaihtopiruetti = 8 
kierrosta 

- yhdistelmäpiruetissa on oltava vähintään 2 eri perusasentoa, joissa on 2 kierrosta 
- perusasennot voivat olla missä vaiheessa piruettia tahansa  

• Enintään 1 askelsarja, joka kattaa koko kentän 
• Vähintään 2 avustamatonta vaakaliukua, jotka molemmat ovat kaarella ja toisen liu’un 

kesto on vähintään 3 s.      
- jos vaakaliukua tai liukuja ei ole, vähennetään kustakin puuttuvasta -0,5 pistettä 

 
 
 
Aluedebytantit ja -noviisit 
         
Ohjelman kesto enintään 3 min 10 s. 
Musiikki saa olla laulettua. 
    

• Enintään 6 hyppyelementtiä, joista 1 on Axel-tyyppinen hyppy ja enintään 3 hyppy-
yhdistelmää tai -sarjaa. 
- 3 hypyn yhdistelmiä saa olla enintään 1, muissa enintään 2 hyppyä 



- kutakin yksöis- tai kaksoishyppyä, ml. yksöis- ja kaksoisaxelin (1A/2A) saa tehdä 
enintään 2 kertaa (hyppyjä ei tarvitse tehdä hyppy-yhdistel mässä tai -sarjassa) 

• Enintään 3 erilaista piruettia, joissa kaikissa on eri lyhenne    
- yhdistelmäpiruetti, jossa on yhteensä vähintään 8 kierrosta, jalanvaihto ei ole 

pakollinen 
- piruetissa on oltava vähintään 2 eri perusasentoa, joissa on 2 kierrosta -- 

perusasennot voivat olla missä vaiheessa piruettia tahansa   
- yhden asennon ja jalan piruetti, jossa on vähintään 5 kierrosta ja sen voi aloittaa hypyllä 
- piruetti, joka on lyhenteeltään eri kuin kumpikaan edellisistä 

- 1 asennon ja jalan piruetti = 5 kierrosta, yhdistelmä- ja jalanvaihtopiruetti = 8 
kierrosta.  

- yhdistelmäpiruetissa on oltava vähintään 2 eri perusasentoa, joissa on 2 kierrosta 
- perusasennot voivat olla missä vaiheessa piruettia tahansa   

• Askelsarja, joka kattaa koko kentän  
• Vähintään 2 vaakaliukua, jotka molemmat ovat kaarella ja toisen liu’un kesto on vähintään 

3 s.    
- jos vaakaliukua tai liukuja ei ole, vähennetään kustakin puuttuvasta -0,5 pistettä 

kaikissa arviointijärjestelmissä     
 

    
   
 
 
 


