
Yksinluistelijoiden kilpailumaksut 

Kausimaksun lisäksi luistelijoilta peritään kilpailukuluja seuraavan ohjeen mukaisesti. Seuran 
tavoite on tukea perheitä kilpailutoiminnassa, kuitenkin varmistaen, että seuran talous pysyy 
tasapainossa ja harjoitustoiminta pystytään pitämään korkeatasoisena. Maksusäännössä 
otetaan huomioon Suomen Taitoluisteluliiton arvokilpailuvalintakriteerit. 
 

Kilpailut luokka 1 

Tähän luokkaan kuuluvat Suomen Taitoluisteluliiton kilpailukalenterissa näkyvät kansalliset valintakilpailut sekä SM-
kilpailut / sarjojen loppukilpailut. Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n kansainväliseen kilpailukalenteriin kuuluvista kilpailuista 
luokkaan 1 luetaan kilpailut, joihin osallistumista edellytetään STLL:n arvokilpailuvalintakriteereissä.* Kansainvälisellä 
tasolla kilpailevalle luistelijalle (debytanteista ylöspäin) lasketaan tähän luokkaan myös yksi ISU -kilpailu kaudessa (kauden 
ensimmäinen kilpailu). Arvokilpailut sekä PM-, GP- tai JGP -kilpailut luetaan myös tähän luokkaan. 

Yllä mainituissa kilpailuissa seura maksaa seuraavat maksut: 

 Valmentajan palkka 

 Mahdollisen sijaisen palkka 

 Valmentajan päiväraha 

 Kilpailun ilmoittautumismaksu 

 Kilpailun tuomarikulut 

Luistelija/luistelijat maksavat: 

 Luistelijan majoittuminen ja matkakulut 

 Valmentajan majoittuminen 

 Valmentajan matkakulut 

Kilpailut luokka 2 

Tähän luokkaan kuuluvat kaikki muut kilpailut, kuten kutsukilpailut, InterClub –kilpailut sekä aluevalinta/ -
mestaruuskilpailut. Myös kansainvälisen luisteluliiton ISU:n kilpailukalenteriin kuuluvat kansainväliset kilpailut laskutetaan 
tämän mukaisesti, pois lukien luokassa 1 mainitut ISU -kilpailut. Mikäli arvokilpailuedustusta tavoitteleva luistelija on 
estynyt osallistumasta Finlandia Trophyyn, laskutetaan toinen valintakriteereissä mainittu ISU -kilpailu luokan 2 mukaisesti. 
Debytantteja edeltävien sarjojen kaikki kilpailut luetaan tähän luokkaan. 

 Yllä mainituissa kilpailuissa seura maksaa seuraavat maksut: 

 Valmentajan palkka 

 Mahdollisen sijaisen palkka 

Luistelija/luistelijat maksavat: 

 Valmentajan päiväraha 

 Valmentajan kilometrikorvaukset oman auton käytöstä 

 Kilpailun ilmoittautumismaksu 

 Kilpailun tuomarikulut 

 Luistelijan majoittuminen ja matkakulut 

 Valmentajan majoittuminen 

 Valmentajan muut matkakulut 

Kilpailut luokka 3 

Tähän luokkaan kuuluvat seuran sisäiset kilpailut, kuten kuukausikilpailut. Seuran sisäisiin kilpailuihin osallistuvat 
luistelijat maksavat tuomarikulut. 

Huomioitavaa 

Mikäli luistelija saa Suomen Taitoluisteluliitolta tai muulta taholta tukea kilpailukuluihinsa, tulee asiasta ilmoittaa 
toimistolle. 
Mikäli luistelija on kilpailussa seuran ainoa edustaja, voi valmentajan matkan kuluihin anoa kohtuullistamista seuran 
hallitukselta. 

 
* Arvokilpailuvalintakriteerit saattavat muuttua vuosittain. ISU -kilpailuista maksetaan luistelijalle voimassa olevan kriteerin mukaisesti 
Finlandia Trophy ja yksi ISU -kilpailu. 


