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  KILPAILUKUTSU 25.10.2021 
 
 
 
VIRTUAALIKUTSUKILPAILU SARJOILLE MINIT, B-SILMUT, ALUESILMUT, ALUEDEBYTANTIT, 
ALUENOVIISIT, ALUEJUNIORIT JA TAITAJAT  
 
Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-
2022 lunastaneita Minejä, B-Silmuja, Aluesilmuja, Aluedebytantteja, Aluenoviiseja, Aluejunioreita ja Taitajia 
virtuaaliseen kutsukilpailuun.  
 
Kilpailusarjat  
 Minit, tytöt (jaetaan ikäryhmiin tarvittaessa) 
 B-Silmut, tytöt 

Aluesilmut, tytöt ja pojat  
Aluedebytantit, tytöt  
Aluenoviisit, tytöt  
Aluejuniorit, tytöt  
Taitajat, Axel/ei-Axel, tytöt ja pojat  
 
Taitajat jaetaan mahdollisesti alasarjoihin ilmoittautumisten perusteella. 

 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022. 
 
Arviointi Laajennettu tähtiarviointi  
 
Paikka ja aika        Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika. Aikataulu sovitaan seuroittain. 
  

Kukin osallistuva seura nimeää kilpailunjohtajan, joka sopii videointiaikataulun järjestävän 
seuran kilpailunjohtajan kanssa, vastaa videointitapahtuman kulusta ja on yhteydessä 
kokonaiskilpailun kilpailunjohtajaan sen yhteydessä.  
 
Jos luistelija ei pysty tekemään kilpasuoritusta seuran kanssa sovittuna kuvausaikana, 
kilpailuun ei voi osallistua. 
 
Tarkemmat seurakohtaiset videointiajat julkistetaan viimeistään kilpailuvahvistuksessa ja ovat 
nähtävillä myös kilpailun nettisivuilla. 
 
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin.  
 

Kilpailutapahtuman videointi ja jälkilähetys  
 
 Kukin osallistuva seura nimeää kuvausvastaavan videointitapahtumaan.  
 

Videointiohje liitteenä (huom! toimita testivideo ennen varsinaista kuvausta).  
 
Kukin osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi videointitapahtuman 
jälkeen editoimattomana versiona järjestävän seuran Drive-kansioon. Kukin seura saa Drive-
kansion tiedot sähköpostiinsa. 
 
Videot on kuvattava välillä 8.-12.11.2021  
Videot on toimitettava kilpailunjärjestäjälle viimeistään perjantaina 12.11.2021 klo 21.00. 
 
Kilpailu jälkilähetetään kilpailuvideoineen ja tulostietoineen Solid Sport tms. -kanavalla 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.  
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Kilpailutapahtuman arviointi  
 

Alustavasti kilpailutapahtuma arvioidaan 19.-21.11.2021 välisenä aikana.  
 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  

 
Arvioijat Ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarissa (www.taikkari.fi) 26.10. – ke 3.11. klo 20.00 
mennessä. Merkitkää ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja-kohtaan seuraavat tiedot: 
sähköpostiosoite, johon kilpailuvahvistus lähetetään sekä seuranne laskutustiedot 
ilmoittautumismaksua sekä arvioijien kululaskua varten.  
 

Kilpailuvahvistus 
Lähetetään viikolla 44 kilpailuvahvistus-sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan myös kilpailun 
nettisivuilla.  
 

Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut  
 

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

Arvonta  Videoiden arviointijärjestyksen arvonta-ajankohta ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa  
 

Palkinnot        Kunkin sarjan Top 3 palkitaan.  
 
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/b-silmujen-aluesarjojen-ja-taitajien-
virtuaalikutsukilpailu-marraskuu/  

 
Kilpailunjohtaja 
 Sirkka Kiilamo  

Helsingin Taitoluisteluakatemia HTA ry  
 taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com 
 puh. 050 350 5144    
 
 TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN 
 
 
Jakelu JES, HTA, ROITA, SEITL  
 

http://www.taikkari.fi/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/b-silmujen-aluesarjojen-ja-taitajien-virtuaalikutsukilpailu-marraskuu/
https://www.taitoluisteluakatemia.fi/events/b-silmujen-aluesarjojen-ja-taitajien-virtuaalikutsukilpailu-marraskuu/
mailto:taitoluisteluakatemia.kilpailut@gmail.com

