STLL:N SÄÄNTÖJÄ (kooste)
→ luistelijan velvollisuudet ja kilpailuohjeet
SÄÄNTÖJEN TUNTEMINEN
Luistelijalla ja valmentajalla on velvollisuus tutustua ISU:n ja STLL:n sääntöihin. Kilpailusuorituksen aikana
luistelijan neuvominen ja ohjaaminen kaikin tavoin on kielletty.
KILPAILUASUT:
Kilpailijoiden on pukeuduttava siististi ja asiallisesti. Kilpailuasujen on oltava hillittyjä, tyylikkäitä ja
urheilukilpailuun sopivia. Puvut saavat kuitenkin ilmaista valitun musiikin luonnetta. Kilpailuasu ei saa olla
urheiluun/lajiin sopimattomalla tavalla paljastava. Ihokangasta ja läpinäkyviä materiaaleja on käytettävä
rajoitetusti. Lisävarusteiden käyttö on kielletty. Etenkin nuorten luistelijoiden asujen suositellaan olevan
urheilullisia, pelkistettyjä ja hillittyjä pukuja. Asujen koristeet on kiinnitettävä niin, etteivät ne irtoa.
Epäasiallisesta asusta ylituomari ja tuomarit tekevät lajin mukaisen pistevähennyksen (majoriteetti
ratkaisu). STLL:n liittohallitus voi ankarimmillaan määrätä sakkorangaistuksen sääntöjen vastaisesta asusta
(esimerkiksi tuotemerkki asussa).
MUSIIKKITALLENTEET:
Kilpailijan musiikkitallenteen tulee olla kunnossa ja siinä pitää olla nimi. Kaikkien tallenteiden kanteen ja
levyyn on merkittävä täsmällinen kestoaika.
Ohjelmamusiikki täytyy äänittää CD:lle. Lisäksi kilpailijalla täytyy olla jokaisesta ohjelmasta vähintään yhdet
varatallenteet.
MUITA KILPAILUUN LIITTYVIÄ ASIOITA:
ISU-arviointikilpailuissa ohjelmaansa suorittamaan kutsutun luistelijan on oltava alkuasennossa paikallaan
30 sekunnin kuluessa, muutoin hänen katsotaan jättäneen osuutensa suorittamatta.
Ryhmän ensimmäisen luistelijan on oltava alkuasennossa 1 minuutin kuluessa, kun hänet on kuulutettu.
Kotimaisissa kilpailuissa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan 30 sekunnin (ryhmän ensimmäinen 60 s)
kuluttua musiikki laitetaan soimaan, mikäli luistelija on jäällä ja riippumatta siitä onko luistelija
alkuasennossa vai ei ja ylituomari tekee pistevähennyksen (-1,0 p/31-60 s ja -3,0 p/61- s).
Luistelijan on keskeytettävä suorituksensa, jos hän loukkaantuu tai varusteet aiheuttavat
turvallisuusvaaran. Jos hän ei pysähdy, ylituomari keskeyttää suorituksen viheltämällä pilliin.
Jos luistelijakorjaa tilanteen lyhyessä ajassa pyytämättä lisäaikaa ylituomarilta, ylituomari tekee sääntöjen
mukaisen vähennyksen. Jos tauko suorituksessa on alle 10 sekuntia, vähennystä ei tehdä. 11–20 sekunnin
tauosta vähennys on -1,0 pistettä, 21–30 sekunnista -2,0 pistettä ja 31–40 sekunnista -3,0 pistettä. Jos
ohjelmasuoritus keskeytyy yli 40 sekunniksi, luistelijan/parin katsotaan keskeyttäneen kilpailun.
Jos luistelija/pari ei pysty korjaamaan tilannetta lyhyessä ajassa ja ilmoittaa siitä ylituomarille 40 sekunnin
kuluessa, ylituomari antaa luvan 3 minuutin taukoon. Tässä tapauksessa ylituomari tekee vähennyksen,
joka on kaikissa kansainvälisissä juniori- ja seniorikilpailuissa -5,0 pistettä ja kansainvälisissä
noviisikilpailuissa -2,0 pistettä. Mikäli luistelija/pari ei mene ylituomarin luokse 40 sekunnin kuluessa tai ei
saa tilannetta korjattua 3 minuutissa, luistelijan/parin katsotaan keskeyttäneen kilpailun.
Luistelijan on ilmoitettava ylituomarille 30 sekunnin kuluessa suorituksen alkamisesta, jos musiikki on
väärä. Tällöin pistevähennystä ei tule. Myöskään luistelijasta riippumattomista keskeytyksistä ei tule

pistevähennyksiä (esim. musiikki katkeaa, sähkökatkos tms.)

KÄYTTÄYTYMINEN KILPAILUISSA:
Luistelijan ja hänen seuransa edustajien on kiinnitettävä erityistä huomiota urheilijamaiseen
käyttäytymiseen. Jos kilpailija tai hänen edustajansa (valmentaja, katsoja, toimitsija tai joku muu)
arvostelee julkisesti tuomareita/teknisiä tai muita toimitsijoita epäasiallisella tavalla, STLL:n
liittohallituksella on oikeus määrätä ko. luistelija tai joukkue kilpailukieltoon (ISU 125) tai määrätä
sakkorangaistus.
Hyviin tapoihin kuuluu kaikkien kilpailuun osallistuvien henkilöiden kunnioittaminen hänen tehtävästään
riippumatta.
Kannustajia muistutetaan, että luistelijan/parin/joukkueen kannustaminen ei saa häiritä esittäjää eikä
muuta yleisöä.
LISENSSI
Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulupa tai -lisenssi. Molemmat ovat voimassa 1.7.-30.6.,
jos ne maksetaan ennen 1.7. Jos ne maksetaan 1.7. jälkeen, ne ovat voimassa maksupäivästä klo 24.00
alkaen. Jotta lisenssin vakuutus jatkuisi katkeamatta, se on vuosittain uusittava 1.8. mennessä.
Jokaisella kilpailijalla on oltava tapaturmavakuutus, joka kattaa taitoluistelussa kilpailu- ja
harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja
ulkomailla. Jos luistelijalla on jo olemassa oleva tapaturmavakuutus, on hänen lunastettava kilpailulupa.
Kilpailuluvan lunastavan on vakuutettava, että oma tapaturmavakuutus on vähintään yhtä kattava kuin
liiton neuvottelema tapaturmavakuutus. Kilpailulisenssiin kuuluu liiton neuvottelema tapaturmavakuutus.

