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Suomen Taitoluisteluliiton alueet ovat yhdessä päättäneet yksinluistelun A-silmujen kulta- ja hopeafinaalin
säännöt ja valtakunnalliset finaalit toteutetaan Liiton alueiden yhteistyönä. Sääntöjä tarkistetaan tarvittaessa
kausittain.
Taitoluisteluliiton alueet
Helsingin alue
Hämeen alue
Itäinen alue
Kaakkoinen alue

Lounais-Suomi
Pohjoinen alue
Uudenmaan alue

Finaalipaikkojen määrä
28 kultafinaali tytöt
28 hopeafinaali tytöt
Pojilla on oma kultafinaali
Finaalipaikkojen jako
Kukin finaalisarjaan osallistuva alue järjestää luistelijoilleen kolme (3) kilpailua, joissa tehdyt pisteet
huomioidaan SB-pisteinä (kauden korkeimmat pisteet). Kilpailut sijoitetaan kaudelle sen mukaan, miten
alueelle parhaiten sopii. Vähintään yhden kilpailun tulee ajoittua syyskaudelle ja kolmannenkin kilpailun olla
pidettynä viikon 8 loppuun mennessä.
Luistelijalla on oltava suoritettuna Liiton testijärjestelmän mukaiset A-silmuilta edellytettävät perus- ja
elementtitestit voidakseen osallistua SB-pistekilpailuihin.
Liiton kaikilla seitsemällä alueella on kullakin vähintään yhteensä kaksi (2) paikkaa A-silmutyttöjen kulta- ja
hopeafinaaleihin. Loput finaalipaikat, 28+28-14 = 42, jaetaan osallistuvien alueiden yhteisen valtakunnallisen SB-pisterankingin mukaan.
Finaalipaikan saaneet 56 tyttöluistelijaa asetetaan SB-pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.
Kultafinaalissa kilpailevat sijoilla 1-28 olevat luistelijat ja hopeafinaalissa sijoilla 29-56 olevat luistelijat.
Tasapistetilanteessa finaalipaikan saa luistelija, jolla on korkeammat pisteet kolmannesta SB-pistekilpailusta. Mikäli pisteet silloinkin ovat tasan, saavat molemmat luistelijat finaalipaikan, eli finaalipaikkojen
määrää kasvatetaan.
Kaikki SB-pistekilpailuun osallistuneet pojat pääsevät poikien finaaliin.
KF- ja HF-finaalipaikan saaneet luistelijat vahvistetaan viikkoa ennen finaaleja, johon saakka huomioidaan
mahdolliset peruutukset.
Käytännön järjestelyistä
A-silmujen KF ja HF järjestetään maaliskuussa.
Tuomaripaneelien osalta on varmistettava, että paneeli minimissään täyttää Liiton ISU-arviointisarjojen
kutsukilpailuille asettamat vaatimukset.
Finaalien järjestämisvastuu kiertää alueelta toiselle vuosittain, alueiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä:
2019-2020
Hämeen alue
2020-2021
Itäinen alue
2021-2022
Kaakkoinen alue
2022-2023
Lounais-Suomi
2023-2024
Pohjoinen alue
2024-2025
Uudenmaan alue
2025-2026
Helsingin alue
2026-2027
Hämeen alue
jne.
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Kilpailujen ajankohtien ilmoittaminen
Kulta- ja hopeafinaalin järjestävä alue ilmoittaa muille alueille finaalien ajankohdan edellisen vuoden
kesäkuun loppuun mennessä.
Kukin alue ilmoittaa SB-pistekilpailujen ajankohdat finaalien järjestäjälle elokuun loppuun mennessä.
SB-pistekilpailuja voi järjestää myös usealle alueelle yhteisinä, jolloin alueet sopivat asiasta keskenään.
Tulosten ilmoittaminen ja menettely poisjääneen luistelijan korvaamiseksi
Kunkin SB-pistekilpailun järjestäjä ilmoittaa finaalien järjestäjälle tulokset viipymättä tulosten vahvistamisen
jälkeen. Finaalien järjestäjä ylläpitää valtakunnallista SB-rankingia ja julkaisee päivitetyn rankingin esim.
nettisivuillaan viikon kuluessa kunkin SB-pistekilpailun jälkeen. Kullakin alueella ylläpidetään vähintään
alueen top 10 -rankingia, joka julkaistaan päivitettynä viikon kuluessa kunkin SB-pistekilpailun jälkeen.
Finaalien järjestäjä päättää luistelujärjestyksen arvonnan ajankohdan. Arvonta voi olla aikaisintaan viikkoa
ennen kilpailua, jolloin kulta- ja hopeafinaalien luistelijat on vahvistettu.
• Mikäli finaalista viimeistään viikkoa ennen kilpailua poisjäävä luistelija on alueen kiintiöstä finaaliin
päässyt luistelija, nousee hänen tilalleen kyseisen alueen kolmanneksi paras luistelija, joka ei saanut
paikkaa kulta- tai hopeafinaaliin. Jos hänen SB-pisteet eivät riitä kultafinaaliin, hän luistelee
hopeafinaalissa.
• Muiden kuin aluekiintiöpaikkojen osalta, nousee poisjäännin myötä finaaliin hopeafinaalin ulkopuolelle
jäänyt korkeimman SB-pisteen saanut luistelija.
• Molempiin finaaleihin vahvistetaan 28 luistelijaa sekä mahdolliset tasapistetilanteiden myötä
avautuneet lisäpaikat.
Verryttelyryhmät vahvistetaan kolme (3) vuorokautta ennen kilpailua.
Järjestäjä voi finaaleissa tarkastaa kilpailijoiden testipassit/testisuoritukset.
Mikäli luistelija on kauden aikana osallistunut Liiton kilpailukalenterin lohko/valintakilpailuun jossakin
muussa sarjassa, ei hänen SB-pistekilpailussa saamiaan pisteitä huomioida rankingissa finaalipaikkoja
jaettaessa.

Näihin sääntöihin liittyvät epäselvät tilanteet kauden aikana osoitetaan oman alueen aluepäällikölle, joka vie
tarvittaessa asian eteenpäin aluepäälliköiden käsiteltäväksi.

