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  KILPAILUVAHVISTUS 18.2.2021 
 
 
 
VIRTUAALIALUEMESTARUUSKILPAILU SARJOILLE MINIT, ALUESILMUT, ALUEDEBYTANTIT, 
ALUENOVIISIT, ALUEJUNIORIT JA TAITAJAT  
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne osallistumisen 
Minien, Aluesilmujen, Aluedebytanttien, Aluenoviisien, Aluejunioreiden ja Taitajien virtuaaliseen 
Aluemestaruuskilpailuun. 
 
Kilpailusarjat (12) 
 Minit 2011, tytöt   

Minit 2012 ja nuoremmat, tytöt 
Minit, pojat 
Aluesilmut, tytöt ja pojat  
Aluedebytantit, tytöt ja pojat  
Aluenoviisit, tytöt  
Aluejuniorit, tytöt  
Taitajat, Axel, tytöt 
Taitajat, ei-Axel, tytöt 
Taitajat, pojat  
 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.  
 
Arviointi Laajennettu tähtiarviointi  
 
Arvioijat YT/T1 Anette Henttinen, T2 Hanna Korhonen, T3 Isabella Vilos  
 
Paikka ja aika         

Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika. Aikataulu sovitaan seuroittain. Videointiaika tulee 
ilmoittaa viimeistään su 21.2.2021 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 

 
Videointiajat päivitetään kilpailusivuille: https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-
aluesarjojen-ja-taitajien-virtuaalialuemestaruuskilpailu-7-3-2021/  

 
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin.  
 

Kilpailutapahtuman videointi 
 

Videointiohje on lähetetty seuroille sähköpostilla 16.2., sekä on tämän 
kilpailuvahvistuksen liitteenä. Ohje löytyy myös kilpailun nettisivuilta. Tutustuttehan 
siihen huolellisesti.  

 
Kukin osallistuva seura nimeää kuvausvastaavan videointitapahtumaan. Mikäli 
kuvausvastaavaa ei ole vielä nimetty, ilmoitattehan siitä viimeistään su 21.2.2021 
taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com  
 
Seuran nimeämä kilpailunjohtaja vastaa videointitapahtuman kulusta ja on yhteydessä 
kokonaiskilpailun kilpailunjohtajaan sen yhteydessä. Mikäli kilpailunjohtajaa ei ole vielä 
nimetty, ilmoitattehan siitä viimeistään su 21.2.2021 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 

 
Videot on kuvattava välillä 24.2.- 3.3.2021. Kukin osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun 
videoinnin välittömästi videointitapahtuman jälkeen editoimattomana versiona järjestävän 
seuran Drive-kansioon. Drive-kansioiden tiedot on jaettu seuroille/kuvausvastaaville. KS 
videointiohje. 
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Arvonta  
Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan maanantaina 1.3. ja julkaistaan 
viimeistään 3.3. kilpailun nettisivuilla.  

 
Kilpailutapahtuman arviointi  
 

Kilpailutapahtuma arvioidaan pe 5.3. sekä la 6.3.2021. 
 

Tulosjulkaisu  
Kilpailu jälkilähetetään kilpailuvideoineen ja tulostietoineen Youtube tms. kanavalla su 7.3. 
Linkki streamiin ja tulossivuille sekä tarkka kellonaika ilmoitetaan myöhemmin kilpailun 
nettisivuilla.  

 
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-aluesarjojen-ja-taitajien-
virtuaalialuemestaruuskilpailu-7-3-2021/  
 

Palkinnot ja tulospaperit  
 

Kunkin sarjan Top 3 palkitaan sijoituksen mukaan Virtuaalialuemestaruuspokaalilla. Jaamme 
myös erikoismainintapalkintoja. Toimitamme kunkin luistelijan Laajennetun tähtiarvioinnin 
tulospaperit sekä palkinnot jälkikäteen seuroille.  

 
Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut  
 

Osallistumismaksu on 15 euroa. Lisäksi laskutetaan tuomarikulut toteutuneiden kustannusten 
mukaan. Kilpailun kulut laskutetaan jälkikäteen seuroilta. 
 

Muuta huomioitavaa 
 
Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden sisällöstä ja 
noudattamisesta oman kilpailutapahtuman videoinnissaan.  
 
Pääjärjestäjä varaa mahdollisuuden perua virtuaalikilpailun lyhyelläkin varoitusajalla.  
 
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, luistelujärjestys, tulokset 
jne) ja järjestävän seuran www‐sivulla. Lisäksi kilpailuvideot julkaistaan arviointitapahtuman 
yhteydessä. Järjestävä seura saattaa myös julkaista luistelijoista videota/kuvaa sosiaalisen 
median kanavissaan (Instagram ja Facebook).  
 

Kilpailun nettisivut   
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/minien-aluesarjojen-ja-taitajien-
virtuaalialuemestaruuskilpailu-7-3-2021/  

 
Kilpailunjohtaja 
 Sirkka Kiilamo  

Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry  
 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 
 puh. 050 350 5144    
 
 TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN 
 
Jakelu ESJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KATA, MTK 

Aluepäällikkö  
Arvioijat 
 

Liitteet Osallistujat-luettelo 
Videointiohje 16.2.2021  
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