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Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä kuuli marras-joulukuussa 2022 jäsenseuroja, heidän 
valmentajiltaan ja yksinluistelun arvioijilta mitä ikärajavaihtoehtoa he kannattavat. Liittohallitus hyväksyi 
kokouksessaan 16.12.2022 työryhmän vastausten pohjalta tehdyn esityksen yksinluistelun ikärajoiksi 
kaudesta 2023-2024 lähtien. 
 
Esitetty vaihtoehto ”C”  

SM-senioreissa, -junioreissa ja -noviiseissa ISU:n ikärajojen mukaan eli on määritelty alaikäraja 
(muutos) 
- senioreilla ja junioreilla normaali ikärajarotaatio (ennallaan) 

 
Yksinluistelun ikärajat kaudesta 2023-2024 lähtien ovat  
 

SM-seniori 2023-2024: kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 16 vuotta 
2024-2025: kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 17 vuotta 

Seniori 2023-2024: kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 15 vuotta 

SM-juniori 2023-2024 lähtien: kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 13 vuotta 
mutta ei vielä 19:ää vuotta 

Juniori 2023-2024 kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 13 vuotta mutta ei 
vielä 19:ää vuotta 

SM-noviisi 2023-2024 lähtien: kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä on pitänyt täyttää 10 vuotta 
mutta ei vielä 15:ttä vuotta 

 
• Kaikissa muissa yksinluistelun kilpailusarjoissa ikärajarotaatiot säilyvät ennallaan. 
 
Yksinluistelun ikärajat kausi 2023-2024 kausi 2024-2025 
SM-seniori syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2007 tai aikaisemmin 

Seniori syntynyt 30.6.2008 tai aikaisemmin syntynyt 30.6.2009 tai aikaisemmin 

SM-juniori syntynyt 1.7.2004-30.6.2010 syntynyt 1.7.2005-30.6.2011 

Juniori syntynyt 1.7.2004-30.6.2010 syntynyt 1.7.2005-30.6.2011 

SM-noviisi syntynyt 1.7.2008-30.6.2013 syntynyt 1.7.2009-30.6.2014 

Noviisi syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin 

Debytantti syntynyt 1.7.2010 tai myöhemmin syntynyt 1.7.2011 tai myöhemmin 

Tähtijuniori syntynyt 1.7.2004 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2005 tai myöhemmin  

Tähtinoviisi syntynyt 1.7.2008 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2009 tai myöhemmin  

Tähtidebytantti syntynyt 1.7.2010 tai myöhemmin  syntynyt 1.7.2011 tai myöhemmin  

A-, B- ja tähtisilmu syntynyt 2012 tai myöhemmin syntynyt 2013 tai myöhemmin 

Mini syntynyt 2014 tai myöhemmin syntynyt 2015 tai myöhemmin 

Tintti syntynyt 2015 tai myöhemmin syntynyt 2016 tai myöhemmin 

Aikuinen syntynyt 1.7.1943-30.6.2005 syntynyt 1.7.1944-30.6.2006 

Taitaja ei ikärajaa ei ikärajaa 
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Pariluistelussa ja jäätanssissa noudatetaan ISU:n määrittämiä ikärajoja, jotka ovat: 
 

SM-seniori 

kaudella 2023-2024: 
Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 16 vuotta. 

kaudesta 2024-2025 lähtien: 
Kummankin on pitänyt kilpailukauden alkuun (1.7.) mennessä täyttää 17 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 

 
 
 
 


