KILPAILUKUTSU
Turun Naisvoimistelijat ry järjestää rytmisen voimistelun
luokkakilpailut ja Voimistelun Aseman 5.-6.10.2013 Turussa,
Samppalinnan palloiluhallilla (Itäinen Pitkäkatu 45, 20810 Turku).

Tervetuloa!
LUOKKAKILPAILUN SARJAT
Luokka I
Luokka III
Luokka V
JM ja M-luokat

valmis vapaaohjelma
2-ottelu (valmis vapaaohjelma tai oma vapaaohjelma, jossa pakolliset osat + 1 vapaavalintainen väline)
4-ottelu (oma vapaaohjelma, jossa pakolliset osat + 3 vapaavalintaista välinettä)
5-ottelu (oma vapaaohjelma + 4 vapaavalintaista välinettä)

VOIMISTELUN ASEMA
Asemalle voi osallistua sekä yksilö- että joukkueohjelmilla. Alueena on voimistelumatto, jolla on mahdollista
suorittaa tanssillisia ohjelmia, joukkuevoimisteluohjelmia, rytmisen voimistelun ohjelmia ja kilpa-aerobic- sekä
telinevoimistelun permanto-ohjelmia. Yksilöohjelmia suoritettaessa toivotaan samaa ohjelmaa suorittavien
voimistelijoiden tekevän ohjelmia pareittain tai useamman voimistelijan ryhmässä. Alustavan suunnitelman
mukaan Voimistelun Asema pidetään sunnuntaina 6.10. Asemalle mahtuu mukaan 100 ohjelmaa.

ILMOITTAUTUMINEN
Kirjallinen ilmoittautuminen tulee tehdä 6.9. mennessä sähköpostilla: tnv@tnv.fi
Tyhjä ilmoittautumiskaavake ja malliksi täytetty kaavake löytyvät netistä linkistä:
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/

ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Luokkakilpailut
Luokat 1, 3, 5, JM ja M

30€/voimistelija

Voimistelu Asema
Yksilövoimistelijat, 1 arviointi / voimistelija
Pienryhmät, 1 arviointi / 2-4 voimistelijaa
Keskikokoiset ryhmät, 1 arviointi / 5-8 voimistelijaa
Isot ryhmät, 1 arviointi / 9-19 voimistelijaa
Suurryhmät, 1 arviointi / 20 tai enemmän voimistelijaa

12€ / hlö
25€ / ryhmä
60€ / ryhmä
90€ / ryhmä
100€ / ryhmä

Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä TNV:n tilille: FI10 4309 1820 1378 32.
Viestiin osallistuvan seuran nimi. Osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumismaksut palautetaan vain
lääkärintodistusta vastaan.

TUOMARIT JA ARVIT
Tuomarit tulee ilmoittaa vuoden 2013 alussa voimaan tulleen tuomarisäännön mukaisesti.
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/tuomaritoiminta/
Tuomarit ja Arvit ilmoitetaan samalla ilmoittautumiskaavakkeella kuin voimistelijat viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumiseen on kirjattava huolellisesti tuomarin ja arvin yhteystiedot
(puhelinnumero ja sähköposti) sekä tuomarikortin taso. Tämän lisäksi seuraavan sivun taulukkoon täytetään
tiedot, että kuka tuomari arvostelee mitäkin luokkaa erikseen jokaisen kilpailussa kilpailtavan luokan osalta.
Mikäli aikataulusyistä tuomareita tai arveja täytyy vaihtaa toisiin ilmoittautumisen päätyttyä, on vaihdot
ilmoitettava kilpailujärjestäjälle 3 vrk sisällä lopullisen kilpailuaikataulun julkistamisesta. Myös varjotuomarit
ilmoitetaan samalla kaavakkeella kuin voimistelijat ja tuomarit.

POIKKEUSLUVAT
Poikkeusluvat tulee hakea ilmoittautumisen yhteydessä 6.9. mennessä rytmisen voimistelun asiantuntijaryhmältä
(emma.kurki@voimistelu.fi)

MUSIIKKI
Omien ohjelmien musiikit tulee toimittaa järjestäjille hyvissä ajoin ennen luokan alkua. Musiikkien tulee olla CD-R
- levyllä, vain yksi musiikki samalla CD-levyllä. Jokaisella voimistelijalla tulee olla omat levyt (useampi voimistelija
ei voi käyttää samaa levyä). Levyjen tulee olla hyväkuntoisia ja voimistelija on vastuussa levyjen kunnosta.
Pyydämme voimistelijoita ja valmentajia ystävällisesti tarkistamaan CD-levyjen kunnon ennen niiden tuomista
järjestäjälle. Valmiiden ohjelmien musiikkien tuomisesta kilpailuun huolehtii kilpailun järjestäjä.

D-KAAVAKKEET
Välineohjelmien D-kaavakkeet (6 kopiota/ohjelma) ja 3, 5, JM ja M-luokkien vapaaohjelmien D-kaavakkeet
(6 kopiota / ohjelma) tulee tuoda kilpailupaikalle infopisteeseen/tuomaripalaveriin kilpailupäivänä seuraavasti:
1) Kilpailun ensimmäisen luokan D-kaavakkeet viimeistään 1,5 tuntia ennen luokan alkua
2) Muiden luokkien D-kaavakkeet viimeistään tuomaripalaveriin. Palaverin aika tarkennetaan vielä aikataulun
valmistumisen yhteydessä.
Asiantuntijaryhmän päätöksen mukaisesti, D-kaavakkeita ei oteta vastaan myöhässä. Mikäli kaavakkeita ei
toimiteta ajoissa, saa voimistelija esittää ohjelmansa, mutta ohjelmia ei arvostella.

LISENSSIT
Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi tai Voimistelun Asemalla asemalisenssi. Ilman
voimassaolevaa lisenssiä ei voi kilpailla. Vakuutuksettoman lisenssin omaavien tulee varmistua siitä, että
kilpailijalla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa ko. kilpailutoiminnan. Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän
seuran puolesta.

AIKATAULUT
Aikataulu julkaistaan TNV:n nettisivulla (www.tnv.fi/luokkakisat-ja-asema) ja lähetetään seurojen
yhteyshenkilöille ilmoittautumisajan päätyttyä. Alustavan suunnitelman mukaan lauantaina 5.10. järjestetään
luokkakilpailut ja sunnuntaina 6.10. Voimistelun Asema. Alustava suunnitelma voi vielä muuttua ja tarkentua
ilmoittautumisajan päätyttyä.

RUOKAILU
Kilpailupaikalla kahvio, jossa on runsas valikoima.

TIEDUSTELUT ja LISÄTIEDOT
Noora Palmroos, 045 8000085, noorampalmroos@gmail.com
Merina Lehtiö 040 4109515, merina.lehtio@tnv.fi
www.tnv.fi/luokkakisat-ja-asema

Lämpimästi tervetuloa Turkuun luokkakisoihin ja Asemalle!
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