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KATAJA SYNCHRO 2022 MUODOSTELMALUISTELUN KUTSUKILPAILU 27.2.2022
Joensuun Kataja ry kutsuu STLL:n rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2021-2022 lunastaneita
muodostelmaluistelun joukkueita Kataja Synchro 2022 kutsukilpailuun. Kilpailu järjestetään
VIRTUAALIKILPAILUNA.

Paikka

Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika videointatapahtumalle sovitaan
erikseen. Kilpailuvideot on kuvattava 12.2-18.2.2022.

Kilpailutapahtuman videointi
Osallistuva seura nimeää videointitapahtumalle kilpailujohtajan, joka vastaa
tapahtuman kulusta, kilpailusääntöjen ja videointiohjeiden noudattamisesta.
Videoinnin päivä ja aika on ilmoitettava osoitteeseen mlkilpailut.joka@gmail.com
hyvissä ajoin ennen kuvaamisajankohtaa. Joukkueiden kuvausaikataulut
julkaistaan kilpailun nettisivuilla.
Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin
välittömästi videointitapahtuman jälkeen (editoimattomana versiona)
seurakohtaiseen Google Drive kansioon. Linkit kansioihin lähetetään, kun seura
ilmoittaa kuvausten ajankohdan. Videointiohje on liitteenä.

Kilpailutapahtuman arviointi ja kilpailuvideoiden julkaiseminen
Arviointi tapahtuu lauantaina 26.2.2022 ja kilpailuvideot julkaistaan sunnuntaina
27.2. klo 12.00 alkaen YouTube-kanavalla Joensuun Kataja Muodostelmaluistelu.
Järjestävä seura varaa oikeuden aikataulumuutoksiin.
Kilpailusarjat

Sarja
Tulokkaat
Minorit
SM-noviisit
Kansalliset juniorit
Kansalliset seniorit

VO kesto
2min 30sek +-10sek
3min +-10sek
3min +-10sek
3min +-10sek
3min +-10sek

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISU:n ja STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2021-2022.

Arviointi

Käytössä on tulokkailla MuPi-arviointi ja muilla sarjoilla ISU-arviointi.

Arvioijat

Virtuaalikilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä Taikkarissa. Ilmoittautuminen
alkaa 2.2.2022 klo 9:00 ja päättyy 9.2.2022 klo 20:00.
Kilpailu käydään ns. hyvän mielen kilpailuna ja jokaiseen sarjaan otetaan enintään
3 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki joukkueet palkitaan mitalilla.
Joukkueita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat
voimassa.
Kilpailuvahvistus lähetetään sähköpostitse 10.2.2022. Jos kilpailuvahvistuksen
osoite poikkeaa kutsun osoitteesta, kirjoittakaa se lisätietoihin Taikkariin.
Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15.7 mukaisesti. Mahdolliset
peruuttamiset tulee tehdä Taikkarissa ja myös ilmoittaa sähköpostitse
osoitteeseen mlkilpailut.joka@gmail.com.
Ilmoittautumismaksut
Ilmoittautumismaksu on tulokkaille 60€ ja muille sarjoille 80€. Ilmoittautumismaksu
sekä tuomarikulut laskutetaan seuroilta kilpailun jälkeen.
Suunniteltu ohjelma -lomake
Suunnitellun ohjelma -lomakkeen saamme Taikkarista ilmoittautumisenne
yhteydessä. Lomakkeen tietojen tulee olla lopullisessa kunnossa pe 11.2.

Arvonta

Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan järjestävän seuran toimesta.
Arvonnan aika ja paikka ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.

Kilpailun nettisivut
https://www.katajamuodostelmaluistelu.fi/kilpailut/kataja-synchro/

TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILUIHIN!

Kilpailunjohtaja Kirsi Vallius-Leinonen
Yhteystiedot: kirsivallius.joka@gmail.com puh. 050 4046497

Tulospalveluvastaava Elina Yrjölä
Yhteystiedot: Elinasmyrjola@gmail.com puh. 040 7025893
Jakelu

Kutsutut seurat, STLL ja arvioijat

Liite

Videointiohje

