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MINIEN, B-SILMUJEN, ALUESARJOJEN JA TAITAJIEN VIRTUAALIKUTSUKILPAILU MARRASKUU 2021 

VIDEOINTIOHJEET 

Kuvauspaikka ja kuvaaminen 

• Seuroittain sovittu jäähalli/kellonaika. Kuvauksen järjestävä seuraa arpoo itse 

luistelujärjestyksen sekä aikatauluttaa videointitapahtuman.  

• Videon voi kuvata joko videokameralla tai tabletilla. Käytä zoomausta siten, että luistelija 

näkyy videossa koko ajan mahdollisimman selvänä. Suosittelemme ehdottomasti 

videokameraa ja myös Tripodin käyttöä.   

• Video kuvataan keskiviivan kohdalta, jään laidalta siten, että edessä ei ole pleksiä tai 

verkkoa.  

• Kunkin luistelijan suorituksen saa kuvata vain kerran. 

• Jokaisesta luistelijasta kuvataan oma video, vaikka suoritukset tehdään peräkkäin. 

• Videota ei saa katkaista missään vaiheessa, vaikka esim. musiikinsoitossa tapahtuisi katkos 

tai tapahtuisi jokin muu poikkeustilanne. Valmentajan ja luistelijan on hyvä käydä läpi 

ennen kuvausta, miten näissä tapauksissa toimitaan.  

• Seuran nimeämän kilpailunjohtajan on oltava paikalla kuvaustapahtumassa. 

Kilpailunjohtaja varmistaa, että kilpailusuoritus tapahtuu sarjan sääntöjen mukaan, esim. 

varmistaa, että kullakin sarjalla on oikea verryttelyaika.  

Videon kuvaaminen aloitetaan, kun luistelija luistelee aloituspaikalle ja kuuluttaja kuuluttaa 

luistelijan samalla tavoin kuin muutenkin kilpailuissa: 

• kuuluttaja esittelee luistelijan seuraavasti: ETUNIMI, SUKUNIMI, SEURAN PITKÄ NIMI 

• esittelyssä kuuluttaja sanoo aina: SEURAAVANA LUISTELEE (Ei esim. ryhmän/sarjan 

päättää/aloittaa tms.) 

• kuuluttaja/musiikinsoittaja varmistaa, että musiikin ja kuulutuksen volyymi on riittävä 

 

 

Videointipaikka 
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Videoiden toimittaminen 

• Ennen varsinaisen kilpailuvideon toimittamista tulee toimittaa n. 30 sekunnin mittainen 

testivideo 3.11.2021 mennessä, jotta voimme tarkastaa videoiden yhteensopivuuden 

arvioinnin järjestelmiin.  

• Testivideot tulee nimetä SEURA_TESTI. Testivideo tulee kuvata samalla laitteella kuin 

varsinaiset kilpailuvideot sekä käyttäen zoomia. Tarkista myös soitetun musiikin riittävä 

volyymi. 

• Kilpailuvideot on kuvattava aikavälillä 8.11.-12.11.2021 ennakkoon sovitun aikataulun 

mukaisesti 

• Kilpailusuorituksen videot on toimitettava editoimattomana versiona seuran nimellä 

osoitettuun Drive -kansioon  

o välittömästi videointitapahtuman jälkeen TAI 

o jos kuvaus on viimeisenä kuvauspäivänä PE 12.11.2021, videot tulee toimittaa 

samana päivänä viimeistään klo 21.00  

• Tiedostot tulee nimetä: SARJA_SEURA_SUKUNIMI_ETUNIMI 

• Jokaisella seuralla on oma kansio, johon sekä testivideot että kilpasuoritusvideot 

palautetaan (linkit ilmoitetaan seuran sähköpostiin)  

 

Mikäli tarvitset lisätietoja tai videon palauttamisessa on ongelmia, ota yhteyttä kilpailunjohtaja 

Sirkka Kiilamo/HTA, taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com, puh. 050 350 5144  

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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