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  Videointiohje   

 

Yleistä 

• Seurat ilmoittavat perjantaihin 19.2.2021 mennessä minä päivänä ja mihin aikaan sekä missä 

hallissa seura kuvaa kisasuoritukset.  

• Kuvauksen järjestävä seuraa arpoo itse kuvaustilanteen luistelujärjestyksen ja tekee siitä 

minuuttiaikataulun, joka toimitetaan järjestävälle seuralle viimeistään kaksi päivää ennen 

kuvaustapahtumaa.  

• Seurat nimeävät videointitilanteesta vastaavan henkilön ja ilmoittavat hänen yhteystietonsa 

järjestävälle seuralle aikataulun yhteydessä. 

 

Kuvauspaikka ja kuvaaminen  

• Video kuvataan mieluiten keskiviivan kohdalta, jäänlaidalta (ei katsomosta) sillä tavoin, että edessä 

ei ole pleksiä tai verkkoa ja luistelija näkyy videossa koko ajan. Mikäli keskiviivan kohdalla on pleksi 

tai verkko, kuvataan video mahdollisimman läheltä keskiviivaa alueelta, jossa näköestettä ei ole.  

• Videon voi kuvata joko videokameralla, järjestelmäkameralla, tabletilla tai puhelimella. Erittäin 

vahva suositus on, että kuvaukseen käytetään videokameraa tai järjestelmäkameraa. 

• Video tulee kuvata vaakasuunnassa ja zoomia tulee käyttää sen verran, että luistelijan elementit 

erottuvat selkeästi. 

• Luistelusuunta on kameraan päin. Kamera=tuomarit 

• Videoinnin suorittaa mielellään henkilö, jolla on kokemusta taitoluisteluohjelmien kuvaamisesta. 

• Video kuvataan keskeytyksettä eli mikäli musiikin kanssa tai ohjelman aikana tulee ongelmia ei 

tallennusta keskeytetä vaan video nauhoittaa koko ajan.  

• Videossa tulee näkyä kellonaika, jolloin luistelija aloittaa suorituksensa (kuvataan jäähallin 

kellonaika joka suorituksen alkuun tai vaihtoehtoisesti videossa näkyy alalaidassa kellonaika).  

• Seuran nimeämän kuvausvastaavan on oltava paikalla kuvaustapahtumassa koko ajan.  

• Videot kuvataan siten, että video alkaa siitä, että kun kuvataan hetki jäähallin kelloa ja luistelija 

luistelee aloituspaikalle ja kuuluttaja kuuluttaa luistelijan samalla tavoin kuin muutenkin 

kilpailuissa. Jokaisesta luistelijasta kuvataan oma video, vaikka suoritukset tehdään peräkkäin.  

• Videon saa kuvata vain kerran. 
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Videoiden toimittaminen  

• Videot on toimitettava välittömästi seuran oman videointitapahtuman jälkeen 24 h sisällä 

editoimattomana versiona seuranne nimellä osoitettuun Drive-kansioon. Suoritukset 

tallennetaan seurakohtaisissa Drive-kansioissa oleviin sarjakohtaisiin alakansioihin (linkit 

toimitetaan suoraan seuroille sähköpostitse viimeistään 22.2.2021).  

• Videot on kuvattava aikavälillä 25.2.2020-3.3.2021 ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti ja 

video tulee tallentaa kansioon 24h sisällä kuvaamisesta. Mikäli videoita ei toimiteta 24 tunnin 

sisällä kuvaamisesta niitä ei enää huomioida kilpailussa. 

• Tiedostot pyydämme nimeämään SUKUNIMI_ETUNIMI_SEURA_SARJA 

• Ennen varsinaisen kilpailuvideon toimittamista pyydämme toimittamaan n. 30 sec mittaisen 

testivideon seuran Drive-kansioon 23.2.2021 mennessä, jotta voimme tarkastaa videoiden 

yhteensopivuuden tulospalvelun järjestelmiin. Testivideot pyydämme nimeämään SEURA_TESTI. 

Testivideo tulee kuvata samalla laitteella kuin varsinaiset kilpailuvideot ja siinä tulee näkyä pätkä 

jäähallin kellon kuvausta. Testivideossa tulee kuvata yhtä luistelijaa, joka käyttää koko kenttää ja 

tekee jonkun elementin jään kauimmaisessa nurkassa kuvaajaan nähden. Testivideossa tulee 

testata myös zoomusta. Testivideossa tulee kuulua musiikkia. Luistelusuunta on kameraa kohti eli 

kamera=tuomarit. 

 

Jos kuvaustilanteen aikana tulee ongelmia tai viivästyksiä, on niistä oltava välittömästi yhteydessä 

puhelimitse kilpailunjärjestäjään. 

 

 

Kuvausalue 

Kuvausalue 



  16.2.2021 

Ystävällisin terveisin 

Kilpailunjohtaja   Kilpailusihteeri 

Tuija Uosukainen   Satu Reijo 

vtl.kutsukilpailut@gmail.com   vtl.kutsukilpailut@gmail.com 

050-3387396    050-5834445 

mailto:vtl.kutsukilpailut@gmail.com

