Tervetuloa Turkuun Rytmisen voimistelun luokkakilpailuihin 20.-21.10.2018
LAUANTAI 20.10.2018
7:30 hallin ovet aukeavat
8:00 – 9:00 joukkueiden kokeilu / tuomaripalaveri
9:00-10:45 joukkuekilpailu
10:50 joukkueiden palkintojenjako / tuomarilounas 30 min
11:20–12:50 2. luokan kilpailu alkaa, ryhmä 1
10 min tauko
13:00-14:30 2. luokka ryhmä 2
tuomarien ruokailu 30 min
15:00-16:30 2. luokka ryhmä 3
10 min tauko
16:40-18:10 2. luokka ryhmä 4
10 min tauko
18:20-19:45 2. luokka ryhmä 5

2. luokan palkintojen jako heti kilpailun päätyttyä (n.19:55)
SUNNUNTAI 21.10.2018
7:30 hallin ovet aukeavat
8:00-9:00 tuomaripalaveri
9:00-10:50 5. luokan kilpailu, ryhmä 1
10 min tauko
11:00-12:50 5. luokka, ryhmä 2
30 min tuomarilounas
13:20-15:20 5. luokka, ryhmä 3

Palkintojen jako heti kilpailun päätyttyä (n. klo 15:30)
SUORITUSJÄRJESTYKSET
•
•
•

Suoritusjärjestys_2. luokka
Suoritusjärjestys_5. luokka
Suoritusjärjestys_joukkueet

KISAKANSLIA
Avoinna koko kilpailun ajan. Kilpailuun osallistumisen vahvistus tehdään kisakansliaan viimeistään tuntia
ennen oman ryhmän alkua.

PUKUHUONEET
Sijaitsevat alakerrassa, pääovilta katsottuna oikealla. Pukuhuoneet osoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Pukuhuonetilat ovat rajalliset ja suosittelemme käytävällä olevien lukollisten lokeroiden käyttöä
arvoesineille.

MATON KOKEILU / JOUKKUEET
Joukkueilla on mattokokeiluaika lauantaina klo 8:00-9:00, 3 minuuttia / joukkue.

TUOMARIPALAVERI ja TUOMARIRUOKAILUT
Tuomarit kokoontuvat urheiluhallissa ns. juoksuputkeen, mikä sijaitsee pääovilta katsottaessa vasemmassa
takakulmassa.

AVAJAISMARSSI ja PALKINTOJEN JAKO
Suuren osallistujamäärän vuoksi kilpailussa ei järjestetä avajaismarssia.
Palkintojen jako suoritetaan heti kilpailusarjan jälkeen.

ENSIAPU
Ensiapu sijaitsee kisahallissa kahvion vieressä. Pyydämme osallistuvia ottamaan mukaan särkylääkkeitä ja
laastaria pikkuhaavoja varten.

LÄMMITTELYALUE
Lämmittelyalue sijaitsee kisamaton läheisyydessä.

KILPAILUALUE
Kilpailualueelle mennään vasemmasta takanurkasta katsomosta katsottuna sisäänheittäjän avustamana.
HUOM! 2. luokka: Vapaaohjelmassa vasemmalla puolella oleva nimi (suoritusjärjestyksessä) suorittaa
ohjelmansa tuomareista katsottuna vasemmalla puolella mattoa ja oikealla puolella oleva nimi vastaavasti
maton oikeassa reunassa samanaikaisesti.

RUOKAILU
Kisapaikalla on runsas kahvio. Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

SAAPUMINEN
Pysäköintitilaa on runsaasti Kupittaan jalkapallokenttien vieressä, josta on noin 100 metrin kävely
kisapaikalle. Kisapaikan välittömässä läheisyydessä pysäköinti on kielletty.

PÄÄSYMAKSU
Yleisöltä peritään pääsymaksu, maksutapa käteinen.
Pääsymaksu 10 € / 5€ (alle 12v) / sylilapset ilmaiseksi.

SIISTEYS
Toivomme kaikkien osallistujien ja katsojien pitävän huolta yleisestä siisteydestä laittamalla roskat roskiin.
Kiitos!

LISÄTIETOJA:
https://www.tnv.fi/rv-luokkakilpailut-1
https://www.facebook.com/events/2205602249715068/
noora.palmroos@tnv.fi / puh. 044 98 23 551

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

