Kilpailukutsu 25.3.2021

A-SILMUJEN JA NOVIISIEN FINAALIT
Joensuun Katajan Taitoluistelujaosto kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle
2020-2021 lunastaneita ja finaalipaikan lunastaneita luistelijoita A-Silmujen ja Noviisien kulta- ja
hopeafinaaleihin. Kilpailu järjestetään VIRTUAALIKILPAILUNA

Paikka
Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika, aikataulu sovitaan seuroittain. Kukin osallistuva
seura nimeää seurakohtaisen kilpailujohtajan, joka vastaa videointitapahtuman kulusta.
Kuvausaika on 18.3-16.4.2021.

Kilpailutapahtuman videointi
Seuroille on lähetetty ohjeet videoiden kuvaamiseen ja niiden toimittamiseen. Osallistuva seura
nimeää kuvausvastaavan videointitapahtumaan. Videointi on tehtävä hyvällä laitteella ja
kuvaajan on osattava käyttää kameran zoomia. Videoinnin päivä ja aika on ilmoitettava heti kun
se on tiedossa osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com. Ilmoitus on tehtävä ennen
kuvaamisajankohtaa. Seurojen kuvausaikataulut julkaistaan kilpailujen nettisivuilla.
Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi
videointitapahtuman jälkeen (editoimattomana versiona) seurakohtaiseen drivekansioon. Linkit
kansioihin lähetetään, kun seura ilmoittaa kuvausten ajankohdan. Videointiohje liitteenä.

Kilpailutapahtuman arviointi
Arviointi tapahtuu 23.-25.4.2021 ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.
Kilpailusarjat
Sarjat
A-Silmut, tytöt ja pojat
Noviisit, tytöt ja pojat

VO Kesto
2min 30s +/- 10s
3min +/- 10s

VO Kerroin
1,0
1,3

Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut
Ilmoittautumismaksu on 20e jokaisessa sarjassa. Tuomarikulut laskutetaan sääntökirjan
mukaisesti. Ilmoittautumismaksu sekä tuomarikulut laskutetaan seuroilta kilpailun jälkeen.
Säännöt

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021

Arviointi

Käytössä on ISU-arviointi

Arvioijat

Virtuaalikilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Kilpailuvahvistus
Lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan
myös kilpailun nettisivuilla.

Finaalipaikan lunastaneet luistelijat
Noviisien ja A-silmujen finaalit 2020-2021 | STLL Hämeen Alue (sporttisaitti.com)
Kunkin sarjan kultafinaaliin sekä hopeafinaaliin pääsee 28 luistelijaa.
Listat päivittyvät 6.4.2021 klo: 23:59 mennessä tehtyjen peruutusten jälkeen aivan lopulliseksi,
jolloin peruutusten tilalle nostetaan listalta seuraavia luistelijoita. Tämän jälkeen peruutusten
tilalle EI nosteta uusia luistelijoita.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse perjantaihin 9.4.2021 klo: 20.00 mennessä
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. Ilmoittautumisessa on
mainittava:
• seura, ilmoittaja ja puhelinnumero
• kilpailijoiden etu- ja sukunimi
• kilpailusarja
• syntymäaika
• seuran virtuaalikilpailulle nimetty johtaja ja puhelinnumero
• sähköpostiosoite vahvistusta varten
• sähköpostiosoite tai verkkolaskutusosoite laskutusta varten
Suunniteltu ohjelma -lomake
Ajan tasalla olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään perjantaina 9.4 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen kilpailut.joka@gmail.com. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys.
Arviointijärjestyksen arvonta
Videoiden arviointijärjestyksen
satunnaistoiminnolla (random).

arvonta

suoritetaan

ISUCalcFS

tuloslaskentaohjelman

Muuta huomioitavaa
Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden sisällöstä ja noudattamisesta
oman kilpailutapahtuman videoinnissaan. Järjestävät seurat kuvaavat tapahtumaa ja
kilpailuvideot julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija
huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan
kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, arviointijärjestys, tulokset) sekä sen, että luistelijan
kilpailuvideo julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä.
Kilpailun nettisivut

A-SILMUJEN JA NOVIISIEN KULTA- JA HOPEAFINAALIT | Joensuun Kataja,
taitoluistelujaosto
Kilpailunjohtaja
Miia Hyttinen
marttinenmiia@gmail.com, 050-3565251
TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILUIHIN!
Jakelu

EsJT, ETK, EVT, HaTaL, HL, HTA, HTK, HTL, HyTL, JES, JyTLs, KeLS, KK, KKJT, KOOVEE,
KoTa, KuLS, LrTL, LTL, MJT, ML, NTL, OLK, PoriTa, PTL, RauTL, RoiTa, SaTu, SCT, SeiTL,
TapTL, TL, TRT, TTK, UpTL, Varala, VTL

Liitteet
Ilmoittautumislomake
Videointiohje

