
 

 
 

 
 

KILPAILUKUTSU 
 

Suomalainen Voimisteluseura Espoo järjestää nuorten ja naisten yksilöiden   
Suomen mestaruuskilpailut  

26.-27.4.2014. 

Tapiolan urheiluhallilla, os. Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo. 
 

Tervetuloa! 
 
SARJAT 
 
Nuorten yksilöt, SM – kilpailu, 4 -ottelu (1999 - 2001 syntyneet) 
Naisten yksilöt, SM – kilpailu, 4 -ottelu (1998 ja aikaisemmin syntyneet) 
 

Nuorten SM - kilpailuun ilman karsintaa voivat osallistua edellisen vuoden nuorten SM-
kilpailun kuusi (6) parasta voimistelijaa edellyttäen, että he täyttävät ikävaatimukset. Loput 
kilpailupaikat täytetään karsintakilpailujen perusteella (erillinen kutsu). 

 

HUOM! Nuorten neliottelu on samalla karsintakilpailu II 9.-15.6 Bakussa (AZE) järjestettäviin 
EM -kilpailuihin. Naisten neliottelu on samalla I karsintakilpailu syksyn MM –kilpailuihin. 

  

 
SÄÄNNÖT 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton rytmisen voimistelun kilpailusääntöjä  
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/
saannot/  
 
 
 
 

http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/saannot/
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TUOMARIT 
 
Rytmisen voimistelun asiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit SM- ja EM-karsintakilpailuun. 
Lisätietoja rytmisen voimistelun lajipäälliköltä: emma.kurki@voimistelu.fi. 
 
 
LISENSSIT 
 
Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Vakuutuksettoman lisenssin 
omaavien tulee varmistua siitä, että kilpailijalla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa ko. 
kilpailutoiminnan.  Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän seuran puolesta. 
 
ILMOITTAUTUMINEN JA ILMOITTAUTUMISMAKSUT 
 
Kirjallinen ilmoittautuminen tulee tehdä Suomalainen Voimisteluseura Espoon sähköpostiin 
sm2014espoo@gmail.com seuraavasti: 
 

 

 Naisten ja nuorten yksilöiden ilmoittautuminen 14.4.2014 mennessä 
 
 
Tyhjä ilmoittautumiskaavake ja malliksi täytetty kaavake löytyvät netistä linkistä: 
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/ 
 

Yksilöt        60 € / yksilövoimistelija 

 

Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 14.04.2014 mennessä 
järjestävän seuran tilille:  

FI22 4055 4320 0586 03 Aktia. 

Viestiin osallistuvan seuran nimi ja yksilöt/lukumäärä. Osallistumisen peruuntuessa 
ilmoittautumismaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.  

Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava, osallistuuko voimistelija myös 
arvokilpailukarsintoihin. 

 

MUSIIKKI 

 
Musiikit toimitetaan mp3-muodossa osoitteeseen sm2014espoo@gmail.com 14.04.2014 
mennessä merkinnällä etunimi_sukunimi__seura_sarja_väline. 
Mukaan kilpailupaikalle varataan varamusiikit joka ohjelmasta erillisillä hyväkuntoisilla CD-
levyillä. 
 
 
D-LOMAKKEET 
 
D-lomakkeet lähetetään etukäteen sähköpostitse 22.04.2014 mennessä osoitteeseen 
sm2014espoo@gmail.com 
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TIEDUSTELUT   

SVSE toimisto     sm2014espoo@gmail.com 

Iiris Rif         iirisrif@msn.com 

Silja Ahonen      silja.ahonen@outlook.com 

 
MAJOITUS  
 
Tuomareita varten on varattu hotellihuoneita Sokos Hotel Tapiola Gardenissa.  
 
Myös voimistelijoita ja valmentajia varten on varattu huoneita Sokos Hotel Tapiola 
Gardenissa. Kaikki varaukset (tuomarit, voimistelijat, valmentajat) 17.4.2014 mennessä 
suoraan hotellista, puh. 020 1234 600, sähköpostiosoite: groups.helsinki@sok.fi, maininnalla 
SVS kilpavoimistelu. 
 
AIKATAULU:   
 
Aikataulu ja suoritusjärjestykset julkaistaan Voimisteluliiton nettisivuilla www.voimistelu.fi 
ilmoittautumisajan päätyttyä 15.4.2014 mennessä. Aikataulu on samaan aikaan nähtävillä 
järjestäjän nettisivuilla www.voimisteluseura.fi.  
 
MUUTA 
 
Kisapaikalta löytyy kahvila, josta saa molempina päivinä keittolounasta. Paikalla välinemyyntiä 
sekä arvontaa. Pysäköintitilaa on runsaasti hallin edessä sekä takana.  
 

 

Lämpimästi tervetuloa! 
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