Kilpailukutsu 8.8.2016

TUL:n joukkuevoimistelun välinesarjojen mestaruuskilpailut
sekä avoimet kilpailut yli 12-vuotiaiden sarjoissa
Järjestäjä		

Turun Jyry ry Voimistelujaosto

Tapahtuma-aika ja -paikka
			

Kilpailusarjat:

19.-20.11.2016 Salohalli, Pormestarinkatu 5, Salo

			
8–10 -vuotiaat
			10–12 -vuotiaat
SM-sarjat:		
12-14 v ja 14-16 v (väline) ja yli 16 v (vapaaohjelma)
Kilpasarjat:		
12-14 v, 14-16 v, 16-20 v, yli 18 v
Harrastesarjat:
12-14 v, 14-16 v, yli 16 v (vapaa tai väline)
			
yli 35 v (vapaa tai väline)
Taitosarja:		
alle 12 v (kirjallinen palaute)

Avoimet kilpailut:
		

Kaikkiin yli 12 v-sarjoihin otetaan yhteensä 40 joukkuetta, n. 5 joukkuetta/sarja.
			
Jos ilmoittautuneita tulee enemmän tai vähemmän johonkin sarjoista, järjestävä
			
seura tekee päätöksen joukkueiden mukaan ottamisesta ilmoittautumisajan
			päätyttyä.
			

Ilmoittautuneet joukkueet päivitetään järjestävän seuran nettisivuille.

Näytöt:

Kilpailuissa järjestetään alkukilpailu ja loppukilpailu. Loppukilpailuun valitaan
joukkueita tuomareiden valitsema määrä.

			

			
Harrastesarjoissa, Taitosarjassa, 8-10 v, 10-12 v ja yli 35 v sarjoissa vain yksi 		
			
näyttö. Sarjasta 10-12 v pääsee tuomarien päättämä määrä esiintymään
			loppukilpailuihin.

Säännöt:

Kilpailuissa noudatetaan TUL:n ja Voimisteluliiton voimassa olevia sääntöjä.
TUL:n joukkuevoimistelun voimassaolevat säännöt löytyvät osoitteesta:
			http://www.tul.fi/Lajitjakilpailut/Jaostot/Voimistelujatanssi.aspx
			

Suomen Voimisteluliiton joukkuevoimistelun voimassa olevat säännöt:
http://www.voimistelu.fi/fi/Voimistelu/Joukkuevoimistelu/Kilpailu/saannot

Kilpailualue:

13m x 13m vaalea joukkuevoimistelumatto

Vakuutukset:

Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta vaan jokaisen voimistelijan on
huolehdittava oman vakuutuksensa voimassaolosta.
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Kilpailukutsu 8.8.2016
TUL:n joukkuevoimistelun välinesarjojen mestaruuskilpailut sekä
avoimet kilpailut yli 12-vuotiaiden sarjoissa
Ilmoittautuminen:
		

			
Ilmoittautumisaika alkaa 5.9.2016 ja päättyy 09.10.2016.
			
Ilmoita joukkueesi mukaan kisapalvelun sivuilla:
			http://voimistelu.kisapalvelu.fi/index.memc?pg=feder;fn=1;futureby=2;disc=9

Tuomarivelvoite:

			
			
Seurojen tulee ilmoittaa kilpailuihin tuomareita seuraavasti:
			
Osallistuvia joukkueita:
1 - 3 joukkuetta -> 1 tuomari,
							4 - 6 joukkuetta -> 2 tuomaria
							yli 6 joukkuetta -> 3 tuomaria
			
Puuttuvasta tuomarista sakkomaksu on 250 €/ tuomari.
			
Taitosarjaan ilmoittautuvien joukkueiden osalta riittää tuomari, joka pystyy
			arvioimaan suoritukset taitosarjassa.
			
Tuomarien ilmoittaminen 09.10.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
			tuomarit@turunjyry.fi
			
Nimen lisäksi ilmoita voimassa oleva tuomariluokka ja suorittamisvuosi.

Osallistumismaksu:
			

Alle 12-vuotiaat 100 €/ joukkue, yli 12-vuotiaat 110 €/ joukkue.

			
			
			

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 9.10.2016
TUL:n tilille FI71 5541 2820 0000 90. Viestikenttään ilmoitetaan ehdottomasti 		
seuran ja joukkueen nimi / joukkueiden nimet.

			
			
			

Yli 12-vuotiaiden avoimiin sarjoihin ilmoittautuneiden joukkueiden osallistumismaksut maksetaan, kun järjestäjä on vahvistanut osallistumisen kilpailuun.
Ilmoittautuminen on voimassa, kun osallistumismaksu on maksettu.

Majoitus ja ruokailu:
			

Kisojen majoitus ja ruokailuvaraukset: www.turunjyry.fi -> Tapahtumat -> Kilpailut

Musiikki: 		

Kilpailuohjelmien musiikki tulee toimittaa MP3-muodossa osoitteeseen
			musiikit@turunjyry.fi 31.10.2016 mennessä. Kilpailumusiikki on otettava
			
mukaan kilpailupaikalle erillisellä CD-levyllä varmuuden vuoksi.

Lisätietoja: 		

www.turunjyry.fi tai sähköpostilla: kisat@turunjyry.fi

			
			Tervetuloa!
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