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ISU-sarjojen aluemestaruus, virtuaalikilpailu 

13.3.2021, Hamina  

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

lunastaneita yksinluistelun Kaakkoisen alueen A-silmuja ja kansallisia Noviiseja sekä muita ISU-

sarjoja aluemestaruuteen ja kutsukilpailuun, joka toteutetaan virtuaalikilpailuna. Kilpailu on samalla 

Kaakkoisen alueen SB-kilpailu A-silmuille ja Noviiseille. 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 kilpailuvahvistuksessa. Varaamme oikeuden 

aikataulumuutoksiin. 

Kukin osallistuva seura nimeää seurakohtaisen kilpailujohtajan, joka vastaa 

videointitapahtuman kulusta ja on yhteydessä kokonaiskilpailun kilpailunjohtajaan sen 

yhteydessä.  

Kilpailutapahtuman videointi 

Kilpailuvahvistuksessa ilmoitetaan ohjeet videoiden kuvaamiseen ja niiden toimittamiseen. 

Osallistuva seura nimeää kuvausvastaavan videointitapahtumaan. Videointi on tehtävä 

hyvällä laitteella ja kuvaajan on osattava käyttää kameran zoomia. Videoinnin päivä ja aika 

on ilmoitettava ti 2.3. mennessä osoitteeseen info@hatal.net.  

Videot on toimitettava keskiviikkoon 10.3.2021 kello 21:00 mennessä. Videot on kuvattava 

aikavälillä 3.3.2021-10.3.2021. Kukin virtuaalikilpailuun osallistuva seura toimittaa 

virtuaalikilpailun videoinnin välittömästi videointitapahtuman jälkeen (24 h kuuluessa, 

editoimattomana versiona) tulospalvelulle kilpailuvahvistuksessa ilmoitettavalla tavalla 

Kilpailusarjat  

Sarja VO kesto 

Silmut A 2min 30s +/-10s 

Noviisit 3min +/-10s 

Debytantit 3min +/-10s 

SM-Noviisit (VO) 3min +/-10s 

SM-Juniorit (VO) 3min 30s +/-10s 

SM-Seniorit (VO) 4min +/-10s 

Juniorit (VO) 3min 30s +/-10s 

Seniorit (VO) 3min 30s +/-10s 

 

mailto:info@hatal.net
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Säännöt   

Kilpailussa noudatetaan STLL:n kilpailusääntöjä kaudelle 2020-2021. Tarvittaessa luistelijat 

voidaan jakaa ikäryhmiin. 

Arviointi        

 Käytössä on ISU-arviointi. 

Arvioijat         

Virtuaalikilpailun arvioijat ilmoitetaan kilpailuvahvistuksessa. 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostitse viimeistään ti 2.3.2021 klo 20.00 mennessä 

osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net liitteenä olevalla lomakkeella. Ilmoittautumisessa on 

mainittava: 

● seura  

●  kilpailijoiden etu- ja sukunimi  

● kilpailusarja 

● syntymäaika 

● seuran virtuaalikilpailulle nimetty johtaja 

● sähköpostiosoite vahvistusta varten  

● sähköpostiosoite tai verkkolaskutusosoite laskutusta varten  

Kilpailijoita ilmoittava seura vastaa siitä, että luistelijoiden kilpailupassit ja sarjaan 

vaadittavat elementtitestit on suoritettu/voimassa. A-silmusarjassa kilpailevilla tulee olla ET2 

suoritettuna. Kansallisessa Noviisisarjassa SB-pisteitä saavat kerätä luistelijat, joilla on ET2 

suoritettuna. 

Jälki-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään su 7.3.2021 klo 20.00 mennessä ja tällöin 

ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen. 

Osallistumisen peruuttaminen sääntökirjan kohdan 15 mukaisesti. 

Ilmoittautumismaksut 

Sarja Maksu 

Silmut A 20 € 

Noviisit 20 € 

Debytantit 20 € 

SM-noviisit 20 € 

SM-juniorit 20 € 

SM-seniorit 20 € 

Juniorit 20 € 

Seniorit 20 € 

 

Ilmoittautumismaksut sekä tuomarikulut laskutetaan seuroilta kilpailun jälkeen 

https://suostudent-my.sharepoint.com/personal/toivo_kokk_student_vierumaki_fi/Documents/kilpailuvastaava@hatal.net
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Suunniteltu ohjelma -lomake 

Ajan tasalla olevat lomakkeet on toimitettava viimeistään ke 3.3.2021 klo 20.00 mennessä 

osoitteeseen kilpailuvastaava@hatal.net. Lomakkeeseen myös täyttäjän nimi ja päiväys. 

Arviointijärjestys   

Arviointijärjestys arvotaan Haminan jäähallissa to 4.3.2021 klo 10.00 ja se on nähtävillä 

viimeistään torstaina 4.3.2021 kello 20.00 

Muuta huomioitavaa 

Osallistuvat seurat huolehtivat ajankohtaisten koronaohjeiden sisällöstä ja noudattamisesta 

oman kilpailutapahtuman videoinnissaan. Järjestävät seurat kuvaavat tapahtuman ja 

kilpailuvideot julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. Ilmoittautumalla kilpailuun 

luistelija huoltajineen hyväksyy sen, että luistelijan nimi ja sarjan mukaiset tulostiedot 

julkaistaan kilpailuasiakirjoissa (ilmoittautuneet, arviointijärjestys, tulokset) sekä sen, että 

luistelijan kilpailuvideo julkaistaan arviointitapahtuman yhteydessä. 

 

Jakelu  

Kaakkoisen ja Itäisen alueen seurat 

Liitteet 

Ilmoittautumislomake  

                                     Tervetuloa kilpailemaan! 

 

Kilpailujohtaja                                                             Kilpailusihteeri  

Elena Kokk                                                                  Maria Kuparinen 

puheenjohtaja@hatal.net                                             kilpailuvastaava@hatal.net 
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