KILPAILUKUTSU 15.2.2021

Virtuaali-Spring Carnival 202
Helsingin alueen A-Silmuille ja kansallisille Noviiseille sekä B-Silmuille
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry. kutsuu STLL:n j senseurojen rekister ityj ja
kilpailupassin kaudelle 2020-2021 lunastaneita yksinluistelun Helsingin alueen
• A-Silmuja sek kansallisia Noviiseja virtuaalikilpailuun. Kilpailu on samalla 2. SBkilpailu molemmissa sarjoissa. A-silmut-sarjassa kilpailevilla tulee olla ET2
suoritettuna. Kansallisessa Noviisi-sarjassa SB-pisteit saavat ker t luistelijat,
joilla on ET2 suoritettuna.
• B-Silmuja virtuaaliseen Aluemestaruuskilpailuun. Syksyn 1. aluevalintakilpailun
rankingilla/saaduilla naalipaikoilla ei ole merkitystä Virtuaalimestaruuskilpailussa.
Kilpailu j rjestet
PAIKK

n VIRTUAALIKILPAILUNA

Kukin osallistuva seura kuvaa kilpailusuoritukset omalla jääajallaan. Videot
on kuvattava aikav lill 8.3. - 15.3.2021.
Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun
videoinnin välittömästi videointitapahtuman jälkeen
(editoimattomana versiona) kilpailuvahvistuksessa ilmoitettavalla tavalla.
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin.

KILPAILUTAPAHTUMAN VIDEOINTI
Kukin osallistuva seura sopii kilpailunjärjestäjän kanssa videointiaikataulun.
Tarkemmat seurakohtaiset videointiajat julkistetaan kilpailuvahvistuksessa ja
ne ovat nähtävissä kilpailun nettisivuilla.
Kilpailuvahvistuksessa ilmoitetaan ohjeet videoiden kuvaamiseen ja niiden
toimittamiseen. Videot on toimitettava 16.3. 2021 klo 20.00 menness .
Videot on nimettävä tyyliin sukunimi_etunimi_seura_sarja,
(esim. mehiläinen_maija_luisteluseura_noviisit).
Kukin osallistuva seura nimeää kuvausvastaavan, joka on vastuussa
videointitapahtuman kulusta ja toimii yhteyshenkilönä kilpailunjohtajan ja
osallistuvan seuran välillä.
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ä

fi

ä
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Jos luistelija ei pysty tekemään kilpailusuoritusta seuran kanssa sovittuna
kuvausaikana, ei kilpailuun voi osallistua.
.
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KILPAILUTAPAHTUMAN ARVIOINTI
Arviointi on 20.-21.3.2021 (varalla 19.3.2021)
KILPAILUSARJAT
Sarja

VO/kerroin

A-Silmut, tytöt ja pojat

2min 30sec +/-10sec / 1,0

Noviisit, tytöt ja pojat

3min +/- 10sec / 1,3

B-Silmut, tytöt ja pojat

2min 30sec +/- 10sec

SÄÄNNÖ

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailus

ARVIOINT

Käytössä on ISU-arviointi

ARVIOIJA

Kilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksen yhteydessä

nt j kaudelle 2020-2021

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti 28.2.2021 klo 20.00 mennessä
osoitteeseen evt.yksinluistelu@gmail.com.
Suunniteltu ohjelma -lomakkeet tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä
(nimettynä sukunimi_etunimi_seura_sarja, esim.
mehiläinen_maija_luisteluseura_noviisit).
ILMOITTAUTUMISESSA on mainittava
• Kilpailijoiden suku- ja etunimi, seura ja kilpailusarja
• Syntymäaika
• Seuran virtuaalikilpailulle nimetty kuvausvastaava
• Sähköpostiosoite Kilpailuvahvistusta varten
• Pankkiyhteystiedot arviointikulujen laskutusta varten
• Osoite, johon mahdolliset palkinnot toimitetaan
KILPAILUVAHVISTUS
Lähetetään seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikolla 9.
Kilpailuvahvistus julkaistaan myös järjestävän seuran kilpailusivuilla.
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ILMOITTAUTUMISMAKSU JA TUOMARIKULUT
Osallistumismaksu on 20€/luistelija. Lisäksi laskutetaan tuomarikulut
toteutuneiden kustannusten mukaan. Kilpailun kulut laskutetaan seuroilta
jälkikäteen.
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MUUTA HUOMIOITAVAA
Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden
sis ll st ja noudattamisesta oman kilpailutapahtuman videoinnissaan.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyv ksyy sen, ett luistelijan
nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot julkaistaan järjestävän seuran internetsivuilla sekä jälkilähetysvideossa.
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyv ksyy sen, ett luistelijan
kilpailuvideo julkaistaan arviointitapahtuman jälkilähetyksen yhteydess .
KILPAILUN NETTISIVUT
https://evt.sporttisaitti.com/yksinluistelu/kilpailut-2020-2021/spring-carnival-2021/
KILPAILUNJOHTAJAT
Elina Virokannas (puh. 040-5329675) ja Petra Fäldt
(evt.yksinluistelu@gmail.com)
TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN!

ä
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EsJT, ETK, EVT, HL, HTA, HTK, KaTa, MTK, TTK
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