
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OHJE KILPAILUIHIN VALMISTAUTUMISTA JA KILPAILUJA VARTEN 

 

ENNEN KILPAILUA 

Kilpailulisenssi: 

Varmista, että kilpailulisenssisi on kunnossa. Kilpailemiseen tarvitaan kilpailulisenssi tai kilpailulupa. 

Kilpailulupa riittää, jos luistelijalla on oma vakuutus, joka kattaa taitoluisteluharrastuksen ja 

kilpailemisen. Tarkemmat tiedot lisensseistä löytyvät Suomen Taitoluisteluliiton nettisivuilta: 

www.stll.fi/lisenssit .  Kopio vakuutustodistuksesta sekä lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivämäärä 

pitää toimittaa KaTa:n kilpailuvastaavalle. 

Varusteet: 

Tarkista luistinten kunto. Luistimet voi teroittaa vielä noin 2 viikkoa ennen kilpailuja, mutta mielellään ei 

enää kilpailuviikolla. Likaiset tai kolhiintuneet luistimet on hyvä maalata/putsata ja nauhat pestä. 

Tarkista myös, että luistinten ruuvit ovat kireällä.  

Tarkista,että kilpailupukuja sukkahousut/trikoot ovat puhtaat ja ehjät. Kilpailusukkahousuiksi 

suositellaan mallia, joka jättää luistimet näkyviin. Varmista, että alushousut ovat niin pienet, että niiden 

reunat eivät näy sukkahousujen läpi. 

Suunnittele ja harjoittele kisakampaus, joka jättää mielellään niskan paljaaksi: näin ryhti näyttää 

paremmalta. Huolehdi, että mahdolliset hiuskoristeet pysyvät hiuksissa myös hypittäessä. 

Nuoremmilla luistelijoilla olisi hyvä olla kylmien hallien varalta aluspuku. Paleleminen vaikuttaa 

keskittymiseen, aluspuku auttaa asiaan. 

Tarkista, että sinulta löytyy KaTa:n valkoinen kisatakki tai muu vartalon myötäinen takki 4-6 minuutin 

verryttelyä varten. Hansikkaat tulee olla joko mustat, valkoiset tai ihonväriset. 

Alkulämmittelyä varten tarvitaan lenkkarit ja verryttelyasu. Hyppynaru, piruettilusikka ja juomapullo 

kuuluvat myös kilpailuissa perusvarusteisiin. Kilpailuissa tehdään kilpailualkuverryttely valmentajien 

antamien ohjeiden mukaan ja jokaisen tulee tietää kilpailualkuverryttelyn sisältö. Alkuverkkalappuja on 

saatavilla ja alkuverryttelyn sisältö on mahdollisesti lähetetty myös jokaiselle siten, että löytyy esim 

puhelimesta. 

Puhelimen käyttö kilpailun aikana on sallittu ainoastaan taustamusiikin / ohjelmamusiikin kuunteluun 

alkulämmittelyssä ja alkulämmittelyn harjoitussisällön lukemiseen. Viestejä, puheluita jne. ei suoriteta 

kesken kilpailun. Niiden aika on loppuverryttelyn jälkeen. Keskittyminen kunniaan! 

Musiikkitallenne: 
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Luistelijalla täytyy olla vähintään kaksi laadukkaasti äänitettyä CD-R levyä. CD:n kannet tulee olla 

varustettuna omilla henkilötiedoilla: Luistelijan nimi, Seura, Kilpailusarja, Musiikin kesto, 

Vapaa-/Lyhytohjelma. Tarkista, että kotelossa on oikea cd-levy. 

Mikäli kilpailuissa musiikki soitetaan tietokoneelta, on KaTa:n kilpailuvastaava lähettänyt musiikit 

sähköisesti eteenpäin. Levyt tulee silti olla mukana. 

Eväät: 

Kilpailumatkalle otetaan evääksi hedelmiä, leipiä, juomaksi vettä… Herkuttelut kuuluvat eri tilanteisiin.  

 

KILPAILUPÄIVÄNÄ  

Syö monipuolinen aamiainen. Kilpailuajankohdasta riippuu, kannattaako syödä lounas ennen kilpailua. 

Noin 2 tuntia ennen voi vielä syödä kunnon lounaan. Pastaruoat ovat hyviä kilpailupäivän aterioita. 

Pyri siihen, että kaikki valmistelut on tehty ajoissa. Näin kilpailupäivästä tulee mahdollisimman 

”normaali”, vältä kiireen tuntua. 

Lähde matkaan hyvissä ajoin, jotta olet kilpailupaikalla viimeistään tuntia ennen oman verryttelyryhmäsi 

alkua, hiukset jo laitettuna. Yleensä valmentaja ei pue eikä kampaa luistelijoita, pyri 

oma-aloitteisuuteen. Huomaa, että kilpailuissa on yleensä joustava aikataulu, eli aikataulu voi aikaistua.  

Oman verryttelyryhmäsi ja sen alkamisajan saat tietää valmentajaltasi. 

Kun saavut kilpailupaikalle, käy ensin kertomassa valmentajallesi, että olet tullut paikalle. Vie CD-levy 

niille osoitettuun paikkaan. 

Käy katsomassa,missä tuomarit istuvat ja mistä mennään jäälle. Mieti mistä oma kilpailuohjelmasi alkaa 

ja mihin kukin elementti tulee. ”Piirrä” oman ohjelman reitti jäälle mielessäsi.  

Valmistautuminen omaan suoritukseen aloitetaan alkulämmittelyllä. Se tehdään joko valmentajan 

kanssa tai omatoimisesti. Jos alkulämmittely tehdään omatoimisesti, valmentaja ohjeistaa mihin aikaan 

se aloitetaan ja milloin siirrytään koppiin laittamaan luistimia jalkaan.  

Harjoittele itse sitomaan luistimet kiinni. Ei ole suotavaa, että vanhemmat oleilevat luistelijoiden 

pukukopissa. Valmentaja voi pyytää erikseen vanhempaa avuksi, mikäli siihen on tarve. Vanhemmilla on 

tärkeä rooli olla katsomossa kannustamassa KAIKKIA luistelijoita. 

Kilpailun kulku: 

Luistelujärjestys arvotaan viimeistään kilpailua edeltävänä iltana. Luistelujärjestyksen mukaan luistelijat 

jaetaan verryttelyryhmiin, joissa kussakin on noin 6-8 luistelijaa. Luistelijat päästetään jäälle yhtä aikaa 

verryttelyyn (4-6 min). Jäällä tehdään verryttely, jota on harjoiteltu omissa harjoituksissa. Se alkaa 
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perusluistelulla ympäri kenttää ja jatkuu järjestyksessä, joka voi olla jokaisella vähän erilainen. 

Valmentaja seuraa verryttelyä jään laidalla ja antaa tarvittaessa ohjeita. Kun verryttelyajan päättyminen 

kuulutetaan, luistelijat poistuvat jäältä, jonka jälkeen kukin vuorollaan esittää oman ohjelmansa. Omaa 

vuoroa odotetaan kopissa tai valmentajan osoittamassa paikassa.  

Kilpailun jälkeen: 

Kilpailusuorituksen jälkeen, valmentaja antaa luistelijalle palautteen. Tämän jälkeen vaihdetaan 

verryttelyvarustus päälle ja luistelija tekee omatoimisen loppujäähdyttelyn. Jokaisen kilparyhmäläisen 

tulee tietää loppujäähdyttelyn sisältö ja kulku. 

Käy hakemassa oma CD samasta paikasta, minne se alun perin jätettiin.  

Kun lähdet pois hallilta, ilmoita valmentajalle, että lähdet. Taitoluisteluun kuuluu tiettyjä 

”kirjoittamattomia lakeja”; valmentajaa tulee kiittää valmennuksesta/yhteistyöstä kilpailun jälkeen. 

Kohteliasta on myös kiittää kilpailun järjestäjiä siitä, että kyseinen seura on järjestänyt kilpailun. 

Yleensä tulokset julistetaan heti, kun ne ovat valmiina. Jos kilpailuissa on monta eri sarjaa, tuloksia 

todennäköisesti joutuu odottamaan vähän pidempään. Seuraa kuulutuksia, niistä selviää koska ja missä 

palkinnot jaetaan. 

Katsomossa: 

Tukijoukkojen paikka on katsomossa. Luistelijat voivat siirtyä seuraamaan muita luistelijoita oman 

suorituksen ja loppujäähdyttelyn jälkeen.  

Suorituksia voi videoida ja kuvata, mutta salamavalon käyttö on ehdottomasti kielletty, koska salama voi 

häiritä luistelijaa. 

Katsomossa käyttäydytään asiallisesti ja toisten suorituksille annetaan arvoa mm. välttämällä liikkumista 

katsomossa suoritusten aikana. Kavereita kannustetaan ja myös kilpakumppanien hyvät suoritukset 

palkitaan! Tukijoukkojen tasapuolinen ja kuuluva kannustus tekee tapahtumasta innostavan. 

Matkakulut ja kilpailumaksut: 

Matkakuluista, ruokailuista ja mahdollisista yöpymisistä luistelija/perhe vastaa itse.  

KaTa maksaa kunkin kilpailijan osallistumismaksun järjestävälle seuralle. Tämän jälkeen KaTa veloittaa 

kutakin osallistujaa kulloinkin voimassa olevan hinnan (vuosikokouksessa vahvistetun) mukaisesti, 

kilpailun arvioinnista ja pituudesta riippuen (tähtiarviointi / ISU-arviointi 1 tai 2 pvää). Mikäli luistelija 

peruu osallistumisensa kilpailuihin viime hetkellä ilman lääkärintodistusta, tulee kilpailumaksu silti 

luistelijan maksettavaksi.  

Äkillisissä peruutustilanteissa asiasta ilmoitetaan ensi tilassa KaTa:n kilpailuvastaavalle sekä 

valmentajalle.  
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Ulkomaan kilpailut laskutetaan todellisten kulujen mukaan ja lisäksi valmentajien matkakulut jaetaan 

osallistuvien luistelijoiden kesken tasan. 
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