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  KILPAILUKUTSU päivitetty 25.2.2021 
 
 
YKSINLUISTELUN KEVÄTKILPAILUT VIRTUAALIKILPAILUNA 
 
 
Seinäjoen Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 
lunastaneita yksinluistelun kutsukilpailuun. Kilpailu on samalla SB-kilpailu Pohjoisen alueen A-silmuille. 
 
Kilpailu järjestetään VIRTUAALIKILPAILUNA 
 
Paikka Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika, aikataulu sovitaan seuroittain. Virtuaalikilpailulle   

seurakohtaisesti nimetty kilpailunjohtaja sopii aikataulun kokonaiskilpailun johtajan kanssa. 
 

Tarkempi seurakohtainen aikataulu ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla. 
Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. Etusijalla Pohjoisen alueen luistelijat. 
 
Seinäjoen Taitoluistelijat ry perustaa kilpailun ISU-Calc –ohjelmaan arvioitsijoita ja 
tuloslaskentaa varten sekä hoitaa Tähtiarviointisarjojen tulospalvelun. 
 
Kukin osallistuva seura nimeää seurakohtaisen kilpailujohtajan, joka vastaa 
videointitapahtuman kulusta ja on yhteydessä kokonaiskilpailun kilpailunjohtajaan sen 
yhteydessä. 
 

Kilpailutapahtuman videointi  
Liitteenä ohjeet videoiden kuvaamiseen ja niiden toimittamiseen. Osallistuva seura nimeää 
kuvausvastaavan videointitapahtumaan. Videot on toimitettava keskiviikkoon 17.3.2021 
mennessä. Videot on kuvattava aikavälillä 1.3.2020-16.3.2021. Kukin virtuaalikilpailuun 
osallistuva seura  järjestävä toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi 
videointitapahtuman jälkeen editoimattomana versiona tulospalvelulle. 
 

Kilpailutapahtuman arviointi  
Lauantaina ja sunnuntaina 20-21.3.2021. 
Tarvittaessa joku sarja voidaan arvioida jo perjantaina 19.3.2021. 
KisaStream ja tulokset 20-21.3.2021, tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

 
Kilpailusarjat Sarja Arviointi 

Tintit Suorituksen arviointi 

Minit Laajennettu tähtiarviointi 

B-silmut Laajennettu tähtiarviointi 

A-silmut ISU-arviointi 

Kansalliset noviisit  ISU-arviointi  

 
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021.  
 
Arvioijat Virtuaalikilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa.  
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse sunnuntaihin 28.2.2021 klo 18:00 mennessä 
osoitteeseen kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi  liitteenä olevalla lomakkeella.  

 
Kilpailuvahvistus 

Lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan 
kilpailun nettisivuilla. 

 

mailto:kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi


                                        
 

2 
 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 

 seura 

 kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

 kilpailusarja 

 syntymäaika 

 seuran virtuaalikilpailulle nimetty johtaja 

 sähköpostiosoite vahvistusta varten 

 osoite mihin Tähtiarviointisarjojen paperitulosteet ja kilpailun palkinnot postitetaan 

 pankkiyhteystiedot laskutusta varten. 
 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa. 
Silmut A -sarjassa kilpailevilla tulee olla ET2 suoritettuna.  

 
Osallistumismaksu ja tuomarikulut  

Tintit 10€ 

Minit ja B-silmut  15€ 

A-silmut ja Noviisit 20€ 

 
       Ilmoittautumismaksut laskutetaan tuomarikulujen yhteydessä. 

 
Suunniteltu ohjelma –lomake A-silmut ja Noviisit 

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen 
kilpailut@seinajoentaitoluistelijat.fi  perjantaihin 5.3.2021 klo 20:00 mennessä. Lomakkeeseen 
myös täyttäjän nimi ja päiväys.    

 
Arviointijärjestyksen arvonta 
 Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan maanantaina 15.3.2021 ja julkaistaan 

mahdollisimman pian arvonnan jälkeen kilpailun nettisivuilla.  
Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan A-silmuille ja Kansallisille Noviiseille 
ISUCalcFS tuloslaskentaohjelman satunnaistoiminnolla (random).  
 

Muuta huomioitavaa 
Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden sisällöstä ja 
noudattamisesta oman kilpailutapahtuman videoinnissaan.  
  
Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan 
mukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, arviointijärjestys, tulokset) 
 
Järjestävät seurat kuvaavat tapahtumaa ja kilpailuvideot julkaistaan arviointitapahtuman 
yhteydessä. Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan 
kilpailuvideo julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. 

 
Kilpailun sivut https://www.seinajoentaitoluistelijat.fi/kilpailukalenteri/kausi-2020-2021/pohjoisen-

alueen-kevatkilpailut/ 
 
Kilpailunjohtaja    Virve Hirvilampi virve.hirvilampi@netikka.fi 0500 – 808 640  
 
 TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN! 
 
Jakelu JeS, JoKa, KK, OLK, RoiTa, TaiKa, VLK, STLL, Arvioijat 
 
Liitteet Ilmoittautumislomake 

Suunniteltu ohjelma –lomake 
Videointiohje 
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