
  KILPAILUVAHVISTUS	 1.3.2021


VIRTUAALI-SPRING CARNIVAL 2021 

A-Silmujen 2. SB-kilpailu 
B-Silmujen Aluemestaruuskilpailu 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa luistelijoidenne osallistumisen  
A-Silmujen 2. SB-kilpailuun sekä B-Silmujen virtuaaliseen aluemestaruuskilpailuun. 


Jouduimme valitettavasti perumaan Noviisien 2. SB-kilpailun koronarajoitteiden vuoksi.


Kilpailusarjat     B-Silmut, tytöt

	 A-Silmut, tytöt

	 


Säännöt	 Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. 


Arviointi	 ISU-arviointi

	 Käytämme pisteenlaskussa Google Docs Online System -järjestelmää.


Arvioijat	 YT Pernilla Böhling

	 Tuomari Katri Laakso

	 Tuomari Mirja Jääskeläinen

	 	     Tuomari Rosa Kivilaakso


	 	     TC Mika Saarelainen

	  	     TS Jenna Hellgren

	 	     ATS Isabella Vilos


	 	     DO Julianne Vilos

	 	     DO Elina Parviainen

	 	     RO Christina Holm


Paikka               Kukin osallistuva seura kuvaa kilpailusuoritukset omalla jääajallaan. Aikataulu sovitaan 
	      seuroittain. Videointiaika tulee ilmoittaa viimeistään su 7.3.2021 osoitteeseen		
	      evt.yksinluistelu@gmail.com.


Videointiajat päivitetään kilpailusivuille:

https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2020-2021/spring-
carnival-2021/  
  
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. 
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Kilpailutapahtuman videointi 

Videointiohje on 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 7.3.2021 


	        evt.yksinluistelu@gmail.com .


Videot on kuvattava 8.3.—15.3.2021. Kukin osallistuva seura toimittaa 
virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi videointitapahtuman jälkeen editoimattomana 
versiona järjestävän seuran Drive-kansioon. Drive-kansioiden tiedot lähetetään 
kuvausvastaaville 7.3.2021 mennessä.


Arvonta Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan sunnuntaina 14.3. ja julkaistaan 
viimeistään 15.3. kilpailun nettisivuilla. 


Kilpailutapahtuman arviointi  

Kilpailutapahtuma arvioidaan 20.3 ja 21.3.2021.


Jälkilähetys	      Kilpailu jälkilähetetään kilpailuvideoineen ja tulostietoineen su 21.3. Linkki 	 	
	       jälkilähetykseen ja kellonaika julkaistaan kilpailun nettisivuilla.


Palkinnot       Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan. Toimitamme palkinnot jälkikäteen seuroille. 


Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut  

Osallistumismaksu on 20€/luistelija. 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.  

Järjestävä seura 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 kilpailun jälkilähetyksen yhteydessä. Järjestävä seura saattaa myös 
julkaista luistelijoista videota/kuvaa sosiaalisen median kanavissaan (Instagram ja 
Facebook). 


Kilpailun nettisivut   
https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2020-2021/spring-carnival-2021/ 
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Kilpailunjohtajat 
	 

	 	     Elina Virokannas (puh. 040-5329675) ja Petra Fäldt 	 	 	 	 	 	
	 	     (evt.yksinluistelu@gmail.com) 


	 TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN 

Jakelu	 

	 	      EsJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KaTa, MTK	 	 	 	 	 	 	
	 	      Aluepäällikkö 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	      Arvioijat


Liitteet	 Osallistujat-luettelo

Videointiohje
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