KUTSU | INVITATON

Tervetuloa Suomalaisen Voimisteluseuran järjestämään SVS Stara -tapahtumaan
Helsinkiin! | Welcome to the SVS Stara event organized by the Finnish Gymnastics Club in
Helsinki!
Note! This is not a competition but a performance event. No age limits. Every gymnast will
be awarded.
AIKA | TIME
Sunnuntai | Sunday 2.2.2020 9:00-14:00
PAIKKA | LOCATION
Kampin liikuntahalli | Kamppi sports centre Malminkatu 3D 00100 Helsinki
LAJI | DISCIPLINE
Rytminen voimistelu | Rhythmic gymnastics
SUORITUSJÄRJESTYS | START LIST
Päivitetään myöhemmin. | will be updated later.
ILMOITTAUTUMINEN | REGISTRATION
Ilmoittautuminen 1.1.2020 – 20.1.2020.
Ei jälki-ilmoittautumisia. | DL 20.1.2020
OSALLISTUMISMAKSU | ENTRY FEE
Yksilövoimistelijat, duot, triot 20€ /hlö 1 arviointi | EUR 20 per gymnast per performance
Joukkue 90€/joukkue 1 arviointi | EUR 90 per group
Laskut lähetetään seuroille ilmoittautumisajan päätyttyä. | Invoices will be sent to clubs
after the registration deadline.
ESITYSALUE | PERFORMANCE AREA
Kilpailualustana toimii 13m x 13m voimistelumatto.
HARJOITUSALUE | TRAINING AREA
Matollista harjoitustilaa esiintymisalueen molemmin puolin. | A couple of gymnastics mats
on both side of the performance area.
LISENSSIT | LICENSES
Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassa oleva lisenssi. | Each participant must have a
valid license.
VAKUUTUKSET | INSURANCE
Esiintyjiä ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. | Performers are not insured by the
organizer.
MUSIIKIT | MUSIC
Musiikki tulee lähettää 20.1.2020 mennessä.

Musiikit tulee nimetä seuraavasti:
Yksilöt: SUKUNIMI_ETUNIMI_SEURA_VÄLINE_
Duot ja Triot/Joukkue: NIMI_SEURA_VÄLINE
Voimistelijoilla tai valmentajalla tulee olla mukana myös omat varamusiikit USB - tikulla. |
Music DL 20.1.2020. Gymnasts or coaches should also have their own backup music on
the USB stick.
ARVIOINTI | PERFORMANCE EVALUATION
Suoritukset arvioidaan laji- ja perustaitolomakkeella. Palaute on vaihtoehtoisesti
mahdollista saada D1/D3-arviointina. Jos seuranne toivoo tuomariarviointia, ilmoittakaa
siitä etukäteen 20.1. mennessä voimisteluseura@gmail.com .
Palautteen voi noutaa oman blokin jälkeen kisajärjestäjiltä. |
Performance will be evaluated using a special Stara form. Alternatively, feedback can be
given as a D1 / D3 rating. If your club wishes to be judged (D1/D3), please inform us in
advance DL 20.1. voimisteluseura@gmail.com . Feedback can be collected from the
organizers after Stara event.
ARVIT | PERFORMANCE EVALUATOR
Jokainen osallistuva seura on velvollinen ilmoittamaan tapahtumaan arvin. Arvit tulee
ilmoittaa 20.1.2020 mennessä. Puuttuvista arveista laskutetaan liiton tuomari- ja
arvisäännön mukaisesti. |
Performance evaluator ~ judge is required. (Is recommended for new, novice judges.)
Registration DL 20.1.2020. Missing judge will be fined according to the rules of Finnish
Gymnastics Association.
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PÄÄSYLIPUT | TICKETS
Aikuiset | Adults 10€
Lapset | Children 5€
Sylilapset ilmaiseksi (alle 3v) | children under 3 free
Maksukortti, käteinen tai MobilePay. | Card, cash or MobilePay
Tapahtuman yhteydessä on pieni buffet. | Small buffet at the event

LISÄTIEDOT | INFO
Inessa Rif / SVS ry
voimisteluseura@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa kilpailukauden aloitustapahtumaan! |
Warmly welcome! 😊

