
 
 
 

 

INTERNATIONAL SHOW COMPETITION (ISC) 
 
Suomen Työväen Urheiluliitto ry, TUL:n voimistelu- ja tanssijaosto järjestää yhteistyössä TUL:n pääkaupunkiseudun 
jäsenseurojen kanssa avoimet TUL:n 100-vuotisjuhlakilpailut. 
 
KILPAILUAIKA- JA PAIKKA 
Sunnuntai 16.6.2018  
Helsinki, Töölön Kisahalli, Paavo Nurmenkuja 1  
 
KILPAILULAJIT 
Akrobatiavoimistelu (ryhmät), joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic (yksilöt ja ryhmät), rytminen voimistelu (yksilöt ja 
joukkue) ja tanssi (ryhmät) 
 
KILPAILUSARJAT 
• 12 – 14-vuotiaat (kilpailuvuonna 12-14 v). 1/3 joukkueesta saa alittaa tai ylittää 
   ikärajan kahdella vuodella 
• 14 – 16-vuotiaat (kilpailuvuonna 14-16 v). 1/3 joukkueesta saa alittaa tai ylittää 
   ikärajan kahdella vuodella 
• 16-vuotiaat tai vanhemmat (kilpailuvuonna 16-v). 1/3 joukkueesta saa alittaa 
   ikärajan kahdella vuodella 
• 25-vuotiaat tai vanhemmat (kilpailuvuonna 25-v). 1/3 joukkueesta saa alittaa 
   ikärajan kahdella vuodella 
• 50-vuotiaat tai vanhemmat (kilpailuvuonna 50-v). 1/3 joukkueesta saa alittaa 
   ikärajan kahdella vuodella 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen avautuu 30.12.2018 ja sulkeutuu 15.3.2019. Kaikkien sarjojen ilmoittautuminen tehdään 
ilmoittautumislomakkeella kilpailusivujen kautta (linkki). 
Jälki-ilmoittautumiseen lisätään 50 % maksu per esitys. 
 
KILPAILUALUE 
Vaalea voimistelumatto 13 m x 13 m ja parketti.  Kanveesin mahdollisuus riippuu kilpa-aerobic- ja 
akrobatiavoimistelijoiden määrästä. 
 
MUSIIKKI 
Kilpailumusiikin tulee olla CD:llä. Levyllä voi olla vain yhden ryhmän/yksilön musiikki. 
Kilpailijoita pyydetään ottamaan mukaan varamusiikki (CD). 
 
KILPAILUINFO JA AIKATAULUT 
Kilpailuissa noudatetaan TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston tätä kilpailua varten laadittuja kilpailusääntöjä. 
Kilpailusäännöt löytyvät TUL 100-nettisivuilta  https://tul.fi/isc/  
Kilpailujen muu informaatio ja suoritusjärjestys päivitetään TUL 100 kilpailusivuille. 
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TUOMARIT 
Tuomaristot muodostetaan monipuolisesti eri lajien asiantuntijoista, ryhmillä on mahdollista esittää oman lajinsa 
tuomaria, jolla on maan korkein tuomariluokka. 
 
OSANOTTOMAKSUT 
Yksilöt, TUL:n jäsenseurat, 25 €/henkilö), muut, 35 €/henkilö  
3-9 hengen ryhmät, TUL:n jäsenseurat 90 €, muut, 110 €  
10-15 hengen ryhmät € TUL:n jäsenseurat, 110, muut 130 €  
yli 15 hengen ryhmät, TUL:n jäsenseurat, 130 €, muut 150 €  
 
Kilpailumaksut laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ne pitää maksaa eräpäivään mennessä. 
  
KILPAILUPAIKKA 
Kilpailupaikkana toimii Töölön Kisahalli, joka sijaitsee Helsingin keskustassa ja jonne on hyvät kulkuyhteydet 
raitiovaunulla ja bussilla. 
Kilpailupaikalla on kahvio ja tuotemyyntiä. 
 
VALOKUVAUS 
Kilpailujen aikana otetaan valokuvia/videoita, joita käytetään mm. tapahtuman aikaisessa sosiaalisen median 
viestinnässä sekä TUL:n mainonnassa ja markkinoinnissa (mm. sosiaalinen media, www ja printti). Osanoton 
varmistamisella kilpailuun osallistuja antaa luvan kuvaamiseen ja kuvien/videoiden käyttämiseen kilpailun aikana 
sosiaalisen median kanavissa. (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679)). 
 
VAKUUTUKSET 
Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita. Kilpailijoilla täytyy olla voimassa oleva vakuutus. 
 
MAJOITUS 
Lisätietoa majoitusmahdollisuuksista TUL100- sivuilta https://tul.fi/tul100majoitus/ 
 
TIEDUSTELUT 
TUL100ISC(at)gmail.com 
 
 

Tervetuloa Helsinkiin kilpailemaan! 
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