OHJEET OSALLISTUVILLE SEUROILLE VIRTUAALIKISAN SUORITUKSEN
KUVAAMISEEN, NIMEÄMISEEN JA TALLENTAMISEEN

Valmistautuminen suoritusten kuvaamiseen
1. Seuroittain sovittua kuvausaikataulua ja paikkaa on noudatettava
2. Osallistuva seura arpoo sarjoittain kuvaustilanteen luistelujärjestyksen

3. Kuvaustilanteessa on oltava paikalla seuran nimeämä virallinen valvoja/kilpailun johtaja joka vastaa
siitä, että:
- kilpailusääntöjä noudatetaan
- sarja- ja lajikohtaisten verryttelyaikojen mittaaminen
- yksinluistelun verryttelyryhmät ovat sarjoittain, mikäli verryttelyajat ovat eri mittaiset
- kaikissa lajeissa valvoo, että suoritus kuvataan yhdellä keskeytyksettömällä otolla
- kaikissa lajeissa suorituksen keskeytyksessä osaa toimia sääntöjen mukaan, ks.
Sääntökirja 24 kohta 14.3.4. sivulta 53 lähtien ja toimintaohje kilpailuihin taulukko sivulla
57. Tarvittaessa ohjeistaa myös musiikinsoittajan.
4. Kuuluttaja
- kuuluttaa kilpailijan vuoroon: ”vuorossa Maija Meikäläinen Mutkaluistelijat”
(ei kuuluteta sarjan xx aloittaa/päättää tai viimeisenä luistelee...)
5. Lääkintähenkilö(t): vähintään EA-taitoinen henkilö
6. Musiikinsoitta ja kuvaaja toki myös tarvitaan!

Suoritusten kuvaaminen, nimeäminen ja tallentaminen
Kameran paikka ja vaatimukset
• Kameran tai kuvauksen paikka hallissa, jäälle on oltava esteetön näkyvyys
- yksinluistelussa laidalla jommallakummalla siniviivalla tai punaviivalla
- hallissa on oltava riittävästi valoa, ns. kisavalot päällä
- musiikinsoittajan on huolehdittava, että musiikki kuuluu hyvin koko suorituksen ajan
• Jalustassa tai vastaavassa vakaana pysyvä kamera.
•

Vahva suositus on, että suoritukset kuvataan ensisijaisesti (video)kameralla ja toissijaisesti muuta
laitetta kuten tablettia tai älypuhelinta käyttäen.

•

•
•
•
•
•
•

kuvaamisessa on käytettävä zoomausta (optinen zoomaus, ei digitaalinen), että kilpailija näkyy
koko ajan kuvassa ja mahdollisimman suurena ja suoritus voidaan vaivattomasti arvioida. Huomaa
kuitenkin, että yksinluistelussa tuomareiden on pystyttävä arvioimaan myös esittämisen osa-alueet
eli nähtävä luistelijan liikkuminen eri puolilla kenttää sekä esim. vauhdinvaihtelut.
tarkista kameran valkotasapaino hallin valaistukseen sopivaksi
tarkista kamera-asetuksista, että valittuna on optinen zoomaus
tablettia tai älypuhelinta käytettäessä sen on oltava vaakasuorassa
*muista laittaa laite lentotilaan
kameran lähellä ei saa olla muita henkilöitä, etteivät puhe- ja muut äänet tallennu suoritukseen
kuvaajana henkilö, joka osaa laitetta käyttää ja laatu säilyy kaikkien seuran luistelijoiden osalta
hyvänä
tiedoston tallennusmuotosuositus on MP4 tai sellainen, että sen voi toistaa VLC-ohjelmalla.
* tarvittaessa tiedosto on konvertoitava
* tarkista ennen edelleen toimitusta, että tallennus on onnistunut ja suoritus täyttää annetut
vaatimukset

Kuvauksessa käytettävän kameran tai tallennusvälineen toiminnallisuudet on harjoiteltava ja testattava
hyvissä ajoin etukäteen.

Kuvaaminen
• Kuvaaja aloittaa vuorossa olevan luistelijan suorituksen tallennuksen ”laidalla” ja siten, että kuuluttajan
kuulutus tallentuu ja jatkaa suorituksen kuvaamista keskeytyksettä, kunnes suoritus päättyy.
-suorituksen keskeytyminen: kuvaus (tallennus) jatkuu keskeytyksettä koko suorituksen ajan
ja kilpailija toimii kuin normaalissa kilpailussa ja sääntöjen mukaisesti.
- videon saa kuvata vain kerran
- jokaisesta luistelijasta kuvataan oma video, vaikka suoritukset tehdään peräkkäin.
Tallenteiden nimeäminen
• Varmista, että tallenne on oikeassa muodossa (MP4 tai VLC-ohjelmalla toistettava)
• Nimeä tiedosto seuraavasti
-

yksinluistelu Sarja SEURALYHENNE Sukunimi Etunimi, (esimerkki: Deb CCC Meikäläinen
Maija)

Muistathan ladata kaikki suoritukset seuralle avattuun One Drive-kansioon vuorokauden sisällä
kuvaustilanteesta. Linkki ja salasana seurakohtaiseen kansioon on toimitettu seuran kilpailunjohtajan
sähköpostiin.

