
 KILPAILUKUTSU  1(2) 
  

 

 27/1/2021 

  

 

 

Tähtisarjojen virtuaalikutsukilpailut Keuruulla  

  

KeuPa HT Taitoluistelijat kutsuu STLL:n jäsenseurojen rekisteröityjä ja lisenssin lunastaneita luistelijoita 

 

Lauantaina 20.02.2021 
 

pidettäviin tähtisarjojen virtuaalikilpailuihin.  

 

Kilpailuiden kulku ja ohjeistuksia osallistuville seuroille:  

Kilpailut toteutetaan virtuaalikilpailuina, joissa jokainen seura vastaa oman seuransa kilpailuun osallistu-

vien luistelijoiden ohjelmien kuvauksesta ja niiden tallentamisesta seuranne nimellä osoitettuun Drive 

kansioon (linkit seuroille toimitetaan myöhemmin, viimeistään 12.2.2021). Ilmoittautumisen jälkeen jo-

kaisen luistelijan nimellä löytyy kansion alta oma alakansio nimellä, johon luistelijan ohjelmavideo tal-

lennetaan. Videotallenne tulee nimetä seuraavasti: Luistelijan nimi, sarja ja seura 

 
 

Kilpailusarjat 

 

• Tintit  

• Minit 

• Taitajat  

• Aluesilmut 

• Aluedebytantit 

• Aluenoviisit 

• Aluejuniorit 

 

 

 

Arviointi:  

Tuomarit arvioivat ohjelmat normaalin tähtiarvioinnin ja laajennetun tähtiarvioinnin mukaisesti 

20.2.2021. Tulokset julkistetaan sunnuntaina 21.2.2021 tapahtuvan kilpailustriimin yhteydessä jokaisen 

sarjan striimauksen jälkeen, sekä KeupaHT:n nettisivuilla striimin lähetyksen jälkeen. Striimin tarkempi 

aikataulu julkaistaan lähempänä lähetysajankohtaa. Osallistuvat seurat saavat koodin, jolla striimiä pääsee 

seuraamaan. Palkinnot lähetetään seuroille eteenpäin jaettavaksi luistelijoilleen.  

 

Osallistumismaksu ja kilpailuihin ilmoittautuminen:  

Osallistumismaksu on 15 €/luistelija. Osallistuvien seurojen tulee ilmoittaa luistelijat viimeistään 

10.2.2021. Ilmoittautuminen tehdään liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake 

tulee lähettää 10.2.2021 mennessä osoitteeseen keupaht.kilpailut@gmail.com  

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään seuraa ilmoittamaan myös seuran vastuuhenkilön. Vastuuhenki-

lön tehtävänä on vastata siitä, että ohjelmien kuvauksesta annettuja ohjeistuksia noudatetaan. Lisäksi seu-

ran tulee ilmoittaa ajankohta, jolloin kilpailuohjelmat kuvataan.  
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Ohjelmien kuvaus:  

Ohjelmat kuvataan matkapuhelimella tai tabletilla. Tarkemmat ohjeistukset kuvaamiseen lähetetään kisa-

vahvistuksen yhteydessä. Ohjelman saa kuvata ainoastaan kerran, jotta kyseessä on todellinen kilpailu-

suoritus. Ohjelma kuvataan kokonaisuudessaan ilman taukoja, pysäytyksiä tai uusintoja. Ilmoitetun ku-

vausajankohdan jälkeen seuralla on vuorokausi aikaa käydä tallentamassa kuvatut ohjelmat niille 

osoitettuihin kansioihin. Ohjelmat tulee olla ladattuna kansioissa viimeistään 15.2.2021 klo.18:00 

mennessä.  

 

Kilpailuihin valitaan enintään 60 luistelijaa. 

Pidätämme oikeuden valita oman seuran luistelijat kilpailuun. Pyydämme ilmoittamaan luistelijat siinä 

järjestyksessä kuin haluatte, että luistelijat tulevat valituksi kisaan, mikäli joudumme rajoittamaan osallis-

tujamäärää 

 

 

Tuomarit:  

Kristiina Niskanen  

Eveliina Hattula 

Liina Koponen 

 

 

Tuomarikulut korvataan STLL:n ohjeen mukaan.  

 

 

 

Ilmoittautumiset: 

keupaht.kilpailut@gmail.com 

 

Kilpailuvastaava Monika Mlynski puh 040 7543086 

 

Kilpailunjohtajat Hanne Ylitalo puh. 0400 738133, Veera Komulainen puh. 044 3283914 

 

 

 

 

  

 

  

 

Kutsuttu: Itäisen alueen seurat, SeiTL, Jeppis Skating 
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