
 
Tervetuloa                        - tanssikatselmukseen  

 la 9.5.2015 klo 12.00 Lietohallille 
 
Kilpailupaikka: 
Kilpailupaikkana toimii Lietohalli (Urheilutie 2, 21420 Lieto).  
Hallin ovet aukeavat osallistujille lauantaina klo 8.30 
Pääkatsomo on varattu ainoastaan pääsylipun ostaneille. Kilpailijoita sekä valmentajia varten on  
varattu tilaa kilpailijakatsomosta. 
 
Aikataulu: 
Kilpailut alkavat lauantaina klo 12. 00. Suoritusjärjestys liitteenä. 
Tapahtumassa kolme sarjaa suorittaa rinnakkain. Kaikkia sarjoja arvioi oma tuomaristo.  
 
Esiintymisalue 
Esiintymisalueena on n. 13mx13 m rajattu vaalea voimistelumatto.  
Joukkueet voivat tutustua esiintymisalueeseen klo 9.00 - 11.00 (10.30 – 11.00 on varattu kauempaa 
tuleville) välisenä aikana. Erillisiä harjoituksia ei ole eikä musiikki ole käytettävissä harjoitusten aikana. 
Esiintymisalueelle tullaan katsomosta katsottuna vasemmasta takakulmasta ja poistutaan vasempaan 
etukulmasta.  
Tapahtuman aikana esiintyjien tulee itse huolehtia, että ovat riittävän ajoissa lämmittelytilan luona.  
 
Ilmoittautuminen: 
Joukkueet ilmoittautuvat saavuttuaan infopisteeseen, joka sijaitsee hallin salissa. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on ilmoitettava, mikäli joukkueesta otettuja valokuvia ei saa julkaista netissä tai julkaisuissa. 
 
Palkitseminen ja palautteet 
Kilpailusuoritusten jälkeen palkitaan sarjoittain kolme parasta ryhmää/paria mitalein ja  
tuomaristo valitsee kaikista suorituksista kolme mieleenpainuvinta. Vain kolme ensimmäistä sijaa  
ilmoitetaan/kuulutetaan. Erillistä järjestäytymistä palkintojen jakoon ei ole, vaan joukkueiden / parien on 
asetuttava katsomoon/saliin palkintojen jakoa varten. 
Palautteet voi noutaa sihteeristöltä tapahtuman päätyttyä. 
 
Vakuutukset: 
Järjestäjät eivät vastaa vakuutuksista. 
 
Musiikki: 

Musiikki tulee toimittaa järjestäjille etukäteen, viimeistään perjantaina 1.5.2015. Musiikin tulee olla 
.mp3 – muodossa ja viestistä tulee ilmetä seuran ja joukkueen nimi. 
 
Siisteys: 
Toivomme kaikkien kilpailijoiden noudattavan siisteyttä kilpailupaikalla. Mikäli kilpailupaikan tiloja  
rikotaan tai sotketaan, lähetetään siitä lasku seuralle! Muistutattehan, että roskat heitämme  
roskiin, ei lattioille.  
 
Harjoitustila: 
Esiintymisalueen vieressä oleva harjoitustila on varattu 3 joukkueelle/parille ennen suoritusvuoroa. 
Erillistä lämmittelytilaa ei järjestäjän toimesta kilpailupaikalla ole, mutta pelisali on kaikkien yhteisessä 
käytössä. 



Pukuhuoneet: 
Pukuhuoneet on merkitty seuroittain. Pukuhuoneita on kilpailupaikalla rajoitetusti, joten otattehan 
huomioon myös muut kilpailijat, ja annatte tilaa oman suorituksen jälkeen myös myöhemmin 
kilpaileville. Järjestäjät eivät vastaa pukuhuoneesta kadonneista tavaroista. Arvoesineet kannattaa 
jättää kotiin. 
 
Ensiapu: 
Kilpailupaikalla on harjoitusten ja kilpailujen ajan ensiapu paikalla. Ensiapu on tarkoitettu  
ensisijaisesti kilpailutapahtuman aikana tapahtuvien tapaturmien hoitoon ja toivommekin, että  
seurat ottaisivat mukaan ”vanhojen” vammojen hoitoon omia ensiaputarvikkeita. 
 
Pääsyliput: 
Tapahtuman pääsylippu 5€, alle kouluikäiset ilmaiseksi. 
 
Pysäköinti: 
Kilpailupaikan läheisyydessä on rajallisesti pysäköintipaikkoja, joten kimppakyytejä suositellaan.  
Linja-autot ohjataan niille varattuun paikkaan. 
 
Lisätietoja: 
Veera Normasto 040 355 7325 voimistelu@turunweikot.fi 
 

TERVETULOA! 
 
 

 Kilpailuiden järjestäjinä: 
  Turun Weikot 
  Voimistelu ja Tanssi 


