
VIHDIN TAITOLUISTELIJOIDEN VIRTUAALIKUTSUKILPAILU 6.-7.3.2021 

 

Vihdin Taitoluistelijat ry kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja kilpailupassin kaudelle 2020-2021 

lunastaneita luistelijoita yksinluistelun virtuaalikilpailuun.  

Kilpailu järjestetään VIRTUAALIKILPAILUNA 

 

Paikka:  Kunkin osallistuvan seuran jäähalli/jääaika, aikataulu sovitaan seuroittain. Kukin osallistuva 

seura sopii kilpailunjärjestäjän kanssa videointiaikataulun. Tarkemmat seurakohtaiset 

videointiajat julkistetaan kilpailuvahvistuksessa ja se on nähtävissä kilpailusivuilla. 

Varaamme oikeuden aikataulumuutoksiin. 

Jokainen seura nimeää henkilön, joka on vastuussa seuran videointitapahtuman kulusta ja 

toimii yhteyshenkilönä kutsukilpailun kilpailujohtajan ja osallistuvan seuran välillä. 

Kilpailutapahtuman videointi 

Kilpailuvahvistuksessa ilmoitetaan ohjeet videoiden kuvaamiseen ja niiden toimittamiseen. 

Videot on toimitettava tiistaihin 2.3.2021 mennessä. Videot on kuvattava aikavälillä 

24.2.2020-2.3.2021. 

Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura toimittaa virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi 

videointitapahtuman jälkeen editoimattomana versiona tulospalvelulle 

kilpailuvahvistuksessa ilmoitettavalla tavalla. 

Kilpailusarjat 

  B-silmut 

 Aluesilmut 

 Aluedebytantit 

 Taitajat ei Axel 2009 syntyneet ja nuoremmat 

 A-silmut 

 Debytantit 

 Noviisit 

 SM-noviisit 

 Juniorit 

 Emme järjestä erikseen omia sarjoja pojille. 

 Virtuaalikisamuodosta johtuen sarjojen koko on rajoitettu 15-20 luistelijaan/sarja. 

 



 

Säännöt  Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021 sekä Uudenmaan alueen 

sääntöjä 

Arviointi  Käytössä on Laajennettu tähtiarviointi ja ISU-arviointi. 

Arvioijat  Virtuaalikilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse sunnuntaihin 14.2.2021 mennessä osoitteeseen 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com liitteenä olevalla lomakkeella. 

Ilmoittautumisessa on mainittava: 

• seura 

• kilpailijoiden etu- ja sukunimi 

• kilpailusarja 

• syntymäaika 

• seuran virtuaalikilpailulle nimetty yhteyshenkilö 

• sähköpostiosoite vahvistusta varten 

• yhteystiedot arvioijien kululaskutusta varten 

 

Pyydämme ilmoittamaan luistelijat toivotussa järjestyksessä mahdollista osallistujamäärän 

karsintaa varten. Järjestävä seura varaa oman seuran luistelijoille osallistumisoikeuden 

kilpailuun 

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ovat voimassa ja 

vaadittavat testitasot suoritettuina.  

Mikäli seuranne ei osallistu kilpailuun, ilmoitattehan siitä viimeistään 11.2.2021 osoitteeseen 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

Kilpailuvahvistus 

Lähetetään ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen sekä julkaistaan 

myös kilpailun nettisivuilla viimeistään 17.2.2021. 

Ilmoittautumismaksu ja tuomarikulut 

Osallistumismaksu on 10€/tähtisarjat ja 20€/ISU-sarjat. Lisäksi laskutetaan tuomarikulut 

toteutuneiden kustannusten mukaan. Kilpailun kulut laskutetaan seuroilta jälkikäteen. 

Ohjelmalomakkeet 

Tarkistetut ja voimassa olevat lomakkeet on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen 

vtl.lomakkeet@gmail.com maanantaihin 22.2.2021 mennessä. 

Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

Arviointijärjestyksen arvonta 

Videoiden arviointijärjestyksen arvonta suoritetaan 3.3.2021 ja se julkaistaan kilpailusivulla 

viimeistään 4.3.2021 

https://1591320.167.directo.fi/@Bin/434c6df8b7345a9db901e73d9ab654c0/1612676616/application/pdf/343040/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kausi%202020-2021.pdf
https://1591320.167.directo.fi/@Bin/434c6df8b7345a9db901e73d9ab654c0/1612676616/application/pdf/343040/UA%20Aluecup%20s%c3%a4%c3%a4nn%c3%b6t%20kausi%202020-2021.pdf


 

 Muuta huomioitavaa 

Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten korona-ohjeiden noudattamisesta oman 

kilpailutapahtumansa videoinnissa. 

Ilmoittautumalla kilpailuun luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja 

sarjanmukaiset tulostiedot julkaistaan kilpailuasiakirjoissa ja että kilpailusuorituksen video 

julkaistaan kilpailuviikonloppuna.  

Kilpailun nettisivut  

Vihdin Taitoluistelijoiden virtuaalikutsukilpailu 6.-7.3.2021 

Kilpailunjohtaja: Tuija Uosukainen vtl.kutsukilpailut@gmail.com 050 338 7396 

Kilpailusihteeri: Satu Reijo, vtl.kutsukilpailut@gmail.com 050 583 4445 

 

TERVETULOA VIRTUAALIKILPAILEMAAN! 

 

Jakelu: EVT, HTA, JTL, KeLS, LT, NTL, TL, VTL 

Liitteet:  Ilmoittautumislomake, ohjelmalomake 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2020-2021/virtuaalikutsukilpailut-6-7-3-20/
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com
mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com

