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 KILPAILUKUTSU  

 
Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry järjestää ikäkausikilpailut 

26.-27.9.2015 Tapiolan urheiluhallissa (Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo).  

 
Tervetuloa! 

 

IKÄKAUSIKILPAILUN  SARJAT: 
 

YKSILÖT 
Nuoret v. 2000-2002 4 –ottelu, FIG/UEG 
 
DUOT/TRIOT Lapset, v. 2005-2007 
 Prenuoret, v. 2002-2005 
 Nuoret ja naiset, joukkueiden ikärajat voimassa 
 
JOUKKUEET 
Prenuoret v. 2002-2005 
Nuoret v. 2000-2003 
Naiset v. 2000 ja aikaisemmin syntyneet  
   
 
Ikäkausikilpailujen ohjeet löydät Suomen Voimisteluliiton nettisivuilta linkistä: 
http://voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Dokumentit/LIITE_Kilpailuohjeisiin_2014_p%C3%A4i
vitetty_8_4_2015.pdf 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT: 
 

Ilmoittautuminen:  

Ilmoittautuminen tehdään Kisapalvelun kautta osoitteessa www.kisapalvelu.fi  
 
 

Ilmoittautumismaksut:  
Yksilöt                              30€/voimistelija 
Joukkueet     80€/joukkue 
Duo/Trio     40€/duo/trio 
 
Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 4.9.2015 järjestävän seuran tilille: 

Aktia FI22 4055 4320 0586 03 viestikenttään osallistuvan seuran nimi. 

Osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumismaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. 
Jälki-ilmoittautumisesta peritään kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. 

 
 
Tuomarit ja arvit: 
Tuomarit tulee ilmoittaa syksy 2015 alussa voimaan tulleen tuomarisäännön mukaisesti. 
http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t 

http://voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Dokumentit/LIITE_Kilpailuohjeisiin_2014_p%C3%A4ivitetty_8_4_2015.pdf
http://voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Dokumentit/LIITE_Kilpailuohjeisiin_2014_p%C3%A4ivitetty_8_4_2015.pdf
http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
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Tuomareiden, arvien ja varjotuomareiden ilmoittautumislomake löytyy alla olevasta linkistä. 

Täytetty lomake palautetaan 4.9.2015 mennessä sähköpostitse svsespoo@gmail.com. 

http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Rytminen-voimistelu/Kilpailu/Materiaalit 

 

Poikkeusluvat: 
Poikkeusluvat tulee hakea ilmoittautumisen yhteydessä, 4.9.2015 mennessä, rytmisen voimistelun 
asiantuntijaryhmältä (emma.kurki@voimistelu.fi) 
 

Musiikki: 
Omien ohjelmien musiikit tulee toimittaa järjestäjille sähköpostitse mp3-muodossa 
osoitteeseen svsespoo@gmail.com 20.9.2015 mennessä. Musiikit tulee nimetä seuraavasti: 

voimistelijan sukunimi_etunimi_väline_luokka. Lisäksi pyydämme tuomaan omat musiikit 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: 
 
D-kaavakkeet tulee tuoda kilpailupaikalle infopisteeseen/tuomaripalaveriin molempina päivinä 
seuraavasti:joukkueiden D-lomakkeet 8 / joukkue/duo/trio (kaksinäyttöä); yksilöt – 6kpl/ohjelma: 
 
1) Kilpailun ensimmäisen luokan D-kaavakkeet viimeistään 1,5 tuntia ennen luokan alkua 
 
2) Muiden luokkien D-kaavakkeet viimeistään tuomaripalaveriin. Palaverin aika tarkennetaan vielä 
lopullisen aikataulun valmistumisen yhteydessä. Sunnuntain D-kaavakkeet toivotaan tuotavan jo 
lauantaina. 
Asiantuntijaryhmän päätöksen mukaisesti, D-kaavakkeita ei oteta vastaan myöhässä. Mikäli 
kaavakkeita ei toimiteta ajoissa, saa voimistelija esittää ohjelmansa, mutta ohjelmasta arvostellaan 
vain suorituksen osa-alue (E). 

Lisenssit: 

Kaikilla osallistujilla tulee ilmoittautuessa olla voimassaoleva lisenssi. Huomioittehan että 

maksetun lisenssin kirjautumisessa palveluun menee 2-5 pankkipäivää. Uudet kilpailijat, 

joilla ei ole lisenssiä edelliseltä kaudelta, pääsevät ilmoittautumaan uuden lisenssikauden 

alkaessa eli 1.9. alkaen, otettuaan lisenssin. Ilman voimassaolevaa lisenssiä ei voi kilpailla eikä 

ilmoittautua. Vakuutuksettoman lisenssin omaavien tulee varmistua siitä, että kilpailijalla on 

voimassa oleva vakuutus, joka kattaa ko. kilpailutoiminnan. Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän 

seuran puolesta. 

 

Tiedustelut: svsespoo@gmail.com, puh 050 467 9111 ti - pe 17-18 ja la 11-13  
 

http://voimistelu.fi/Portals/0/Rytminen%20voimistelu/Dokumentit/Tuomareiden%20ja%20arvien%20ilmoittautumiskaavake_syksy%202015.xlsx
mailto:svsespoo@gmail.com
mailto:svsespoo@gmail.com
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Aikataulu: Alustava aikataulu julkaistaan 7.9.2015 www.voimisteluseura.fi nettisivulla ja lopullinen 

aikataulu lähetetään seurojen yhteyshenkilöille ilmoittautumisajan päättymistä seuraavan viikon 
aikana. Alustavan tiedon mukaan kaikissa sarjoissa kilpaillaan lauantaina. 
 
Kisapaikalla on kahvio, josta saa myös pientä purtavaa, voimistelutuotteiden myyntipiste sekä 
kirpputori. 
 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry 
 

www.voimisteluseura.fi 
 
 
 

  

http://www.voimisteluseura.fi/
http://www.voimisteluseura.fi/

