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Kuvauspaikka ja kuvaaminen 

 
Joukkueiden kilpailuohjelmien kuvausaika on la 12.2- pe 18.2.2022. Osallistuva seura 
ilmoittaa jäähallin ja kunkin joukkueen kuvausajan järjestävälle seuralle mahdollisimman 

pian tietojen selvittyä. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuvausaikaa. Kuvausaika 
tulee ilmoittaa 10 minuutin aikaikkunaan ja kilpailusuoritus voidaan kuvata vain tuona 
aikana. Todellinen kuvausaika pitää pystyä pyydettäessä jälkikäteen todentamaan toisella 
kameralla (esim. kännykällä) kuvatulla ohjelmavideolla, jossa näkyy ohjelman alussa hallin 
kello. 
 
Kuvauspaikalla on oltava osallistuvan seuran nimeämä videointitapahtuman kilpailujohtaja, 
joka vastaa tapahtuman kulusta, kilpailusääntöjen ja videointiohjeiden noudattamisesta. 
 
Suoritukset tulee kuvata ensisijaisesti (video)kameralla ja toissijaisesti muuta laitetta kuten 
tablettia tai älypuhelinta käyttäen. Kameran on oltava jalustassa tai pysyttävä jotenkin 
muutoin vakaana. Kuvauspaikalta on oltava jäälle esteetön näkyvyys, edessä ei saa olla 
verkkoa tai pleksiä. Hallissa on oltava riittävästi valoa, ns. kisavalot päällä ja 
musiikinsoittajan on huolehdittava, että musiikki kuuluu hyvin koko suorituksen ajan. Myös 
kuulutuksen tulee kuulua tallennuksessa selkeästi. 
 
Video kuvataan mielellään keskiviivan (kuvauspaikka maksimissaan sini-siniviiva väli) 
kohdalta riittävän korkealta, että koko joukkue näkyy mahdollisimman hyvin koko 
suorituksen ajan. Kuvatessa saa käyttää zoomia, jotta joukkue näkyisi kuvassa 
mahdollisimman suurena. Koko joukkueen tulisi kuitenkin näkyä kuvassa koko ajan 
zoomatessakin. Suoritus pitää olla videolta vaivattomasti arvioitavissa. Jos joukkue ei näy 
kokonaan elementissä, elementtiä ei arvioida. 
 
Siltä varalta, että tulee tilanteita, jossa koko joukkue ei mahdu kuvaan, on ohjelman aikana 
jonkun henkilön katsottava ja rekisteröitävä mahdolliset kaatumiset tai keskeytykset ja 
kuinka kauan kestää päästä takaisin mukaan. 
 
Videot kuvataan siten, että video alkaa siitä, kun joukkue luistelee aloituspaikalle ja 
kuuluttaja kuuluttaa joukkueen samalla tavoin kuin muutenkin kilpailuissa (Joukkueen nimi, 
seura ja ohjelman teema). Video loppuu joukkueen niiauksien/kumarrusten jälkeen. 
Jokaisesta joukkueesta kuvataan oma video, vaikka joukkueiden suoritukset tehtäisiin 
peräkkäin. Videon saa kuvata vain kerran. Ohjelma kuvataan kokonaisuudessaan ilman 
taukoja, pysäytyksiä tai uusintoja. Mikäli joukkueen suoritus keskeytyy, kuvaamista 
jatketaan silti yhtenäisesti suorituksen loppuun saakka. Suoritus on kuvattava 
vaakakuvana ja tiedoston tallennusmuodon oltava MP4. 

 
 
Videoiden toimittaminen 

 
Videot on kuvattava järjestävälle seuralle etukäteen ilmoitettuna aikana ja tallennettava 
välittömästi (24h sisällä) videointitapahtuman jälkeen, editoimattomana versiona, seuranne 
nimellä osoitettuun Google Drive kansioon. Kaikki videot on oltava tallennettuna 
perjantaihin 18.2.2022 klo 23.00 mennessä. Linkki seurakohtaiseen kansioon toimitetaan 
heti seuran ilmoitettua joukkueiden kuvausajankohdat. Videot on toimitettava MP4 
muodossa. 

 
Tiedostot pyydämme nimeämään tarkasti 
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