KILPAILUKUTSU
Suomalainen Voimisteluseura Espoo järjestää yksilöiden Suomen mestaruuskilpailujen
karsinnat sekä I nuorten EM –karsinnan lauantaina 12.4.2014
Esport Ratiopharm Arenalla, os. Koivu-Mankkaan tie 5, 02200 Espoo.
Karsintakilpailujen päätyttyä järjestetään kaikille avoin SVS Voimistelu Asema.

Tervetuloa!
SM- JA NUORTEN EM-KARSINTAKILPAILUJEN SARJAT
Nuorten yksilöt, 4 -ottelu (1999 - 2001 syntyneet)
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi, osallistuuko voimistelija sekä nuorten SM- että nuorten
EM-karsintaan vai ainoastaan nuorten SM-karsintaan.
Naisten yksilöt, 4-ottelu (1998 ja aikaisemmin syntyneet)

Voimistelu Asema:
Asemalle voi osallistua sekä yksilö- että joukkueohjelmilla. Alueena on rytmisen voimistelun
matto, jolla on mahdollista suorittaa tanssillisia ohjelmia, joukkuevoimisteluohjelmia sekä
rytmisen voimistelun ohjelmia. Yksilöohjelmia suoritettaessa toivotaan samaa ohjelmaa
suorittavien voimistelijoiden tekevän ohjelmia pareittain tai useamman voimistelijan ryhmässä.
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton rytmisen voimistelun kilpailusääntöjä
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/
saannot/

TUOMARIT JA ARVIT
Rytmisen voimistelun asiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit SM- ja EM-karsintakilpailuun.
Lisätietoja rytmisen voimistelun lajipäälliköltä: emma.kurki@voimistelu.fi.
Arvit ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeella osallistujamäärien edellyttämä määrä/seura.
LISENSSIT
Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi tai Voimistelu Asema-lisenssi.
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 sekä Voimistelu Asemalle osallistuvien ilmoittautuminen
29.3.2014 mennessä

Tyhjä ilmoittautumiskaavake ja malliksi täytetty kaavake löytyvät netistä linkistä:
http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/rytminen_voimistelu/kilpailujarjestelma/
Yksilöt

60 € / yksilövoimistelija

Voimistelu Asema
Yksilövoimistelijat, 1 arviointi / voimistelija

12€ / hlö

Pienryhmät, 1 arviointi / 2-4 voimistelijaa

25€ / ryhmä

Keskikokoiset ryhmät, 1 arviointi / 5-8 voimistelijaa

60€ / ryhmä

Isot ryhmät, 1 arviointi / 9-19 voimistelijaa

90€ / ryhmä

Suurryhmät, 1 arviointi / 20 tai enemmän voimistelijaa

100€ / ryhmä

Ilmoittautumismaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 29.03.2014 mennessä
järjestävän seuran tilille:

FI22 4055 4320 0586 03 Aktia.
Viestiin osallistuvan seuran nimi ja yksilöt/lukumäärä. Osallistumisen
ilmoittautumismaksut palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

peruuntuessa

MUSIIKKI
Musiikkien tulee olla CD-R -levyillä. Pyydämme voimistelijoita ja valmentajia ystävällisesti
tarkistamaan CD-levyjen kunnon ennen niiden tuomista.

D-LOMAKKEET
D-lomakkeet (6 kpl/ohjelma) tulee tuoda kilpailupaikalle infopisteeseen lauantaina 12.4.2014
viimeistään 1,5 tuntia ennen kilpailun alkua.
Mikäli D-lomaketta ei toimiteta kilpailupaikalle ajoissa kilpailuohjeissa olevan säännön
mukaisesti, niin tuomaristo arvostelee ohjelmasta vain suorituksen osa-alueen (E), mutta ei
vaikeuden osa-aluetta (D).

TIEDUSTELUT
SVSE toimisto

sm2014espoo@gmail.com

Iiris Rif

iirisrif@msn.com

Silja Ahonen

silja.ahonen@outlook.com

AIKATAULU:
Aikataulu ja suoritusjärjestykset julkaistaan Voimisteluliiton nettisivuilla www.voimistelu.fi
huhtikuun ensimmäisellä viikolla ilmoittautumisajan päätyttyä. Aikataulu on samaan aikaan
nähtävillä järjestäjän nettisivuilla www.voimisteluseura.fi.
MUUTA
Kisapaikalta löytyy Ratiopharm Arenan kahvila, Hesburger ja HopLop. Pysäköintitilaa on
runsaasti hallin edessä sekä takana. Rajalliset pukuhuonetilat sijaitsevat hallin toisessa
kerroksessa. Kilpailupaikka sijaitsee kolmannessa kerroksessa, sisäänkäynti molempiin
kahvilan viereisistä porteista kahvilasta saatavan koodinumeron avulla.

Lämpimästi tervetuloa!

