
 

 

 

 

 

VIDEOINTIOHJE 
 

 

 

 



ESIINTYMISALUE 

 
Kilpailualueen maksimikoko kaikissa tapahtumissa ja kilpailuissa on 14m x 16m. Suoritusta ei 

tarvitse tehdä tämän kokoisella alueella, pienempikin alue käy. Pääasia on, että suoritukset on 

tehty turvallisella alustalla eli cheer-sarjoissa turvamatolla ja tanssisarjoissa siihen soveltuvalla 

alustalla (esim. parketti, tanssimatto, liikuntasalin lattia). 

 

VIDEOINTIOHJE 

 
• Suoritukset kuvataan puhelimeen asennettavalla Vikis-sovelluksella. Sovellus sallii vain 

yhden kuvauskerran per kilpailusuoritus. Onnistuneesti kuvattu ja lähetetty video 
tallentuu sovelluksen kautta järjestäjille. Tarkemmat Vikiksen lataus- ja käyttöohjeet on 
tässä liitteenä.  

• Kuvauspuhelimessa tulee olla mahdollisimman naarmuton ja puhdas kameran linssi.  
• Suosittelemme kuvaamista kamerajalustalla tai muuten vakaalla alustalla. 
• Kuvaus suoritetaan vaakatasossa vähintään 1,5–2 metrin korkeudelta suoraan edestä 

keskeltä. Kuvassa tulee näkyä koko kilpailualusta (etukulmista voi jäädä pieni osa 
kuvausalueen ulkopuolelle, kunhan suorituksen taidot näkyvät kamerassa), kaikki 
osallistujat ja suoritetut taidot. Huomioittehan erityisesti basket-heittojen kohdalla, että 
koko suoritus näkyy kamerassa. Kuvauspaikka kannattaa testata hyvissä ajoin 
ennen kuvausta.  

• Level 6 -sarjojen osalta suoritus kuvataan myös takakulmasta, jotta spottereiden 
sijoittumista voidaan arvioida. Takakamerasta ei tarvitse näkyä koko aluetta, kunhan 
erityisesti pyramidien suorittaminen näkyy. Level 6 joukkueiden osalta lähetetään siis kaksi 
videota/joukkue, jotka löytyvät Vikiksestä saman koodin takaa. 

• Kuvakulmaa, etäisyyttä, kohdennuksia tai tarkennuksia ei muuteta kuvauksen aikana. 
Kuvauksessa ei käytetä automaattifokuksia tai valotusasetuksia.  

• Kuvauspaikan tulee olla täysin valaistu, ja valaistuksen tulee olla mahdollisimman tasainen 
(ei vastavaloa, tehosteita tms.). Tausta on hyvä järjestellä mahdollisimman häiriöttömäksi 
tai yksiväriseksi.  

• Musiikin lähde tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle kameran mikrofonia, mikäli erillistä 
mikrofonia ei ole mahdollista hyödyntää. Mikäli käytössä on useampi kaiutin, voi toisen 
kääntää kohti suoritusaluetta. Testaattehan, että kuva ei tärise musiikin bassoäänistä. 

• Kuvaus tulee aloittaa ennen joukkueen saapumista esiintymisalustalle ja lopettaa 
lopputuuletuksien ja esiintymisalustalta poistumisen jälkeen. Kuvauksessa tulee siis näkyä 
myös mahdollisen loppupyramidin tai -stuntin purku. Halutessaan joukkueen voi kuuluttaa 
sisään ja saattaa aplodein ja kannustuksin sisään ja ulos. Näin videolla simuloidaan 
mahdollisimman oikeaa kilpailutilannetta.   

• Musiikin lisäksi suorituksen aikana ei saa kuulua muita taustaääniä. Mahdolliset muut 
joukkueenjäsenet, valmentajat, huoltajat ja paikalla oleva yleisö voi kannustaa ennen ja 
jälkeen suorituksen, muttei suorituksen aikana, jotta musiikki kuuluu videolla riittävästi. 
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