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Koronavirusepidemian takia lukuisia kilpailuja jouduttiin kaudella 2020-2021 peruuttamaan ja tämän 
takia päätettiin joidenkin kilpailusarjojen osalta esittää seuroille ikärajojen pitämisenä samoina tai lähes 
samoina myös kaudella 2021-2022. Seurojen kuulemisen jälkeen palautteet käsiteltiin ja laadittiin esitys 
liittohallituksen päätettäväksi. Liittohallitus on kokouksessaan 23.3.2021 vahvistanut ikärajat kotimaan 
kilpailuissa kaudella 2021-2022.  
 
Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) on vahvistanut poikkeavat syntymäajat muodostelmaluistelun SM-
junioreille ja SM-noviiseille. Muissa lajeissa ISU noudattaa normaaleja syntymäaikarotaatioita.  
 
 Poikkeukselliset syntymäajat koskevat vain yksin- ja muodostelmaluistelua.  

 Jäätanssin ja pariluistelun ikärajoissa noudatetaan normaalia syntymäaikarotaatiota.  

 Kaudesta 2022-2023 lähtien palataan normaaleihin syntymäaikoihin. 
 
 
 
YKSINLUISTELU 
 
Yksinluistelun ja pariluistelun sekä jäätanssin ikärajat kaudella 2021-2022 kotimaan kilpailuissa 
 
Poikkeukselliset ikärajat kaudella 2021-2022: samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 ja koskevat 
kilpailusarjoja: 
 

• SM-noviisit syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin 
• Noviisit syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin 
• Debytantit syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

 
Kilpailusarjoissa, joissa on poikkeukselliset ikärajat kaudella 2021-2022, on erittäin tärkeää 
harkita jokaisen luistelijan kohdalla mikä kilpailusarja on hänelle oikea ja huomioida normaalit 
ikäraja(t) kaudella 2022-2023. 

 

• Kaudesta 2022-2023 lähtien palataan normaaleihin sarjan syntymäaikoihin 
 
Ikärajat ennallaan kaudella 2021-2022 kilpailusarjoissa: 
 

• SM-seniorit, SM-juniorit 
- ikärajat ISU:n sääntöjen mukaan, mutta kotimaan kilpailuissa ei ole alaikärajaa 

 

• Seniorit ja juniorit 
- normaali syntymäaikarotaatio 

 

• Aluesarjat, A- ja B-silmut, minit, tintit, aikuiset 
- normaali syntymäaikarotaatio 
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Yhteenveto syntymäajoista, kaikki yksinluistelun kilpailusarjat 
 

Yksinluistelu kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 

SM-seniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja, 
kotimaan kilpailuissa ei alaikärajaa: 
syntynyt 1.7.1941 tai myöhemmin 

syntynyt 1.7.1942 tai myöhemmin 

Seniori syntynyt 30.6.2006 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin 

SM-juniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja,  
kotimaan kilpailuissa ei alaikärajaa: 
syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin 

syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin 

Juniori 
ISU:n sääntöjen mukaan yläikäraja, 
alaikäraja on täyttänyt 13 vuotta: 
syntynyt 1.7.2002-30.6.2008 

syntynyt 1.7.2003-30.6.2009 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 
Noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 
Debytantti syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 
Aluejuniori syntynyt 1.7.2002 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2003 tai myöhemmin  
Aluenoviisi syntynyt 1.7.2006 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin  
Aluedebytantti syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin  
A-, B- ja aluesilmu syntynyt 2010 tai myöhemmin syntynyt 2011 tai myöhemmin 
Mini syntynyt 2012 tai myöhemmin syntynyt 2013 tai myöhemmin 
Tintti syntynyt 2013 tai myöhemmin syntynyt 2014 tai myöhemmin 
Aikuinen syntynyt 1.7.1941-30.6.2003 syntynyt 1.7.1942-30.6.2004 
Taitaja ei ikärajaa ei ikärajaa 

 

PARILUISTELU, ikärajasäännöt 
SM-seniori Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 15 vuotta. 

SM-juniori Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 13 vuotta, 
mutta tyttö ei vielä ole saanut täyttää 19:ää eikä poika 21:tä vuotta. 

SM-noviisit 
(Adv.Novice) 

Luistelija, joka kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on täyttänyt 10, mutta tyttö 
ei vielä ole saanut täyttää 15:tä eikä poika 17:ää vuotta. 

Noviisit PL 
(Basic Novice) Kumpikaan ei ole kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttänyt 15:tä vuotta 

Debytantit 
(Basic Novice) Kumpikaan ei ole kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttänyt 13:a vuotta 

 

• Pariluistelun ikärajat ISU:n mukaan, ei poikkeuksia kaudella 2021-2022. 
 

JÄÄTANSSI kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 
SM-seniori syntynyt 30.6.2006 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin 

SM-juniori tyttö 1.7.2002-30.6.2008,  
poika 1.7.2000-30.6.2008 

tyttö 1.7.2003-30.6.2009,  
poika 1.7.2001-30.6.2009 

SM-noviisi 
(Adv.Novice) 

tyttö 1.7.2006-30.6.2011,  
poika 1.7.2004-30.6.2011 

tyttö 1.7.2007-30.6.2012,  
poika 1.7.2005-30.6.2012 

Noviisit 
(Interm.Novice) syntynyt 1.7.2006 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 

Debytantit 
(Basic Novice) syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

Tulokkaat syntynyt 1.7.2004 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin 
Aikuiset/Masters syntynyt 1.7.1993-30.6.2003 syntynyt 1.7.1994-30.6.2004 
Soololuistelijat   
Aikuinen alle 28 syntynyt 1.7.1993-30.6.2003 syntynyt 1.7.1994-30.6.2004 
Aikuinen yli 28 syntynyt 1.7.1941-30.6.1993 syntynyt 1.7.1942-30.6.1994 
Muut soolosarjat samat ikärajat kuin jäätanssipareilla samat ikärajat kuin jäätanssipareilla 

 

• Jäätanssin ikärajat ISU:n mukaan, ei poikkeuksia kaudella 2021-2022.  
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MUODOSTELMALUISTELU 
 
ISU on julkaissut muodostelmaluistelun Advanced Novice ja Junior -sarjoihin poikkeukselliset ikärajat 
kaudelle 2021-2022 koronapandemian takia. Tarkemmin ISU Communication 2380 kohta 6. Suomen  
SM-noviisi- ja -juniorisarjoissa kotimaan kilpailuissa on huomioitu ISU:n ikärajapäätökset kaudelle  
2021-2022. Tarvittaessa sarjan kohdalle on merkitty kansainvälisiin kilpailuihin liittyvät ikäraja-asiat. 
 
Poikkeukselliset ikärajat kaudella 2021-2022 koskevat kilpailusarjoja: 
 

• SM-juniorit syntynyt 1.7.2001-30.6.2008 
 

- luistelija, joka on kuulunut SM-juniorijoukkueeseen syntymäaikansa perusteella viimeistä kautta 
kaudella 2020-2021, saa pysyä SM-juniorijoukkueessa myös kauden 2021-2022  
= yläikärajan syntymäaika on sama kuin kaudella 2020-2021 
 

- alaikäraja SM-juniorijoukkueeseen kaudella 2021-2022 normaalin syntymäaikarotaation mukaan  
= alaikärajan syntymäaika vuoden nuorempi kuin kaudella 2020-2021 

 

- lisäksi kotimaan kilpailuissa joukkueessa saa kuten ennenkin olla kaksi (2) poikkeusikärajat 
täyttämätöntä luistelijaa (syntynyt ennen 1.7.2001 tai 30.6.2008 jälkeen) 

 
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttaessa joukkueen on noudatettava ISU:n ikärajasääntöjä 
kaudella 2021-2022. 

 

- luistelija, joka on kuulunut SM-juniorijoukkueeseen syntymäaikansa perusteella viimeistä kautta 
kaudella 2020-2021, saa pysyä SM-juniorijoukkueessa myös kauden 2021-2022.  
Ks. lupamenettely ISU Communication 2380 kohta 6. 

- luistelija, joka on kuulunut kaudella 2020-2021 poikkeussäännön mukaan yli-ikäisenä SM-
juniorijoukkueeseen, on kaudesta 2021-2022 lähtien siirryttävä kilpailusarjaan, jossa hän 
ikärajansa puitteissa saa kilpailla. 

- alaikärajassa normaali syntymäaikarotaatio 
 

• SM-noviisit syntynyt 1.7.2005-30.6.2011 
 

- ikärajat ISU:n Communication 2380 kohta 6 mukaan 
 

- luistelija, joka on kuulunut SM-noviisijoukkueeseen syntymäaikansa perusteella viimeistä kautta 
kaudella 2020-2021, saa pysyä SM-noviisijoukkueessa myös kauden 2021-2022  
= yläikärajan syntymäaika on sama kuin kaudella 2020-2021 

 

- alaikäraja SM-noviisijoukkueeseen kaudella 2021-2022 normaalin syntymäaikarotaation mukaan  
= alaikärajan syntymäaika vuoden nuorempi kuin kaudella 2020-2021 

 

- lisäksi kotimaan kilpailuissa joukkueessa saa kuten ennenkin olla kaksi (2) poikkeusikärajat 
täyttämätöntä luistelijaa (syntynyt ennen 1.7.2005 tai 30.6.2011 jälkeen) 

 
Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttaessa joukkueen on noudatettava ISU:n ikärajasääntöjä 
kaudella 2021-2022. 
 

- luistelija, joka on kuulunut SM-noviisijoukkueeseen syntymäaikansa perusteella viimeistä 
kautta kaudella 2020-2021, saa pysyä SM-noviisijoukkueessa myös kauden 2021-2022.  
Ks. lupamenettely ISU Communication 2380 kohta 6. 

- luistelija, joka on kuulunut kaudella 2020-2021 poikkeussäännön mukaan yli-ikäisenä SM-
noviisijoukkueeseen, on kaudesta 2021-2022 lähtien siirryttävä kilpailusarjaan, jossa hän 
ikärajansa puitteissa saa kilpailla. 

- alaikärajassa normaali syntymäaikarotaatio. 
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• Minorit syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin  
 

- kaudella 2021-2022 samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 
- joukkueessa saa olla kaksi (2) ikärajat täyttämätöntä luistelijaa (ennallaan) 
- kaudesta 2022-2023 lähtien palataan normaaleihin sarjan syntymäaikoihin 
 

- kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttaessa noudatetaan kaikkia kilpailukutsun mukaisia sääntöjä 
 

• Noviisit syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin 
 

- kaudella 2021-2022 samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 
- joukkueessa saa olla viisi (5) ikärajat täyttämätöntä luistelijaa (ennallaan) 
- kaudesta 2022-2023 lähtien palataan normaaleihin sarjan syntymäaikoihin 
 

- kansainvälisiin kilpailuihin osallistuttaessa noudatetaan kaikkia kilpailukutsun mukaisia sääntöjä 
 

• Tulokkaat syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin 
 

- kaudella 2021-2022 samat syntymäajat kuin kaudella 2020-2021 
- joukkueessa saa olla viisi (5) ikärajat täyttämätöntä luistelijaa (ennallaan) 
- kaudesta 2022-2023 lähtien palataan normaaleihin sarjan syntymäaikoihin 

 
Kilpailusarjoissa, joissa on poikkeukselliset ikärajat kaudella 2021-2022, on erittäin tärkeää 
harkita jokaisen luistelijan kohdalla mikä kilpailusarja on oikea ja huomioida normaalit 
ikäraja(t) kaudella 2022-2023. 

 
Ikärajat ennallaan kaudella 2021-2022 kilpailusarjoissa: 
 

• SM-seniorit  
- ikärajat ISU:n sääntöjen mukaan, ennallaan kaudella 2021-2022 

 

• Seniorit, juniorit, masters ja aikuiset 
- normaali syntymäaikarotaatio, ennallaan kaudella 2021-2022 

 
Yhteenveto syntymäajoista, kaikki muodostelmaluistelun kilpailusarjat 
 

 kausi 2021-2022 kausi 2022-2023 
SM-seniori syntynyt 1.7.1940-30.6.2006 syntynyt 1.7.1941-30.6.2007 
SM-juniori syntynyt 1.7.2001-30.6.2008 syntynyt 1.7.2003-30.6.2009 
SM-noviisi syntynyt 1.7.2005-30.6.2011 syntynyt 1.7.2007-30.6.2012 
Seniori syntynyt 1.7.1941-30.6.2004 syntynyt 1.7.1942-30.6.2005 
Juniori syntynyt 1.7.2002-30.6.2009 syntynyt 1.7.2003-30.6.2010 
Masters syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) syntynyt 1.7.1942-30.6.1997 (30.6.2004) 
Aikuinen syntynyt 1.7.1941-30.6.1996 (30.6.2003) syntynyt 1.7.1942-30.6.1997 (30.6.2004) 
Minori syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 
Noviisi syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2007 tai myöhemmin 
Tulokas syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2010 tai myöhemmin 

 


