
TUL JOY GAMES – DISCO- JA SHOWTANSSIKILPAILUT  

26.10.2019 Pori 
 

Kilpailuinfo osallistujille 
 

 

Hei! 
 

Olette ilmoittautuneet TUL Joy Games disco- ja showtanssikilpailuun. Tässä on tietoa kilpailuun 

osallistuville. Varmistakaa, että nämä asiat ovat kaikkien seuranne joukkueiden/yksilöesiintyjien tiedossa. 

 

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikkana toimii Porin urheilutalo, Kuninkaanhaanaukio 12, 28130 Pori. Sisäänkäynti pääovista.  

 

Urheilutalon edessä on pysäköintialue, jossa on myös useita linja-autopaikkoja. 

 

Kilpailut alkavat klo 11.30. 

Kilpailualue sijaitsee urheilutalon alakerrassa. Kilpailualustana on musta tanssimatto, jonka koko on  

12 x 12 m. Esiintyjät tulevat lavalle edestä katsoen oikealta ja poistuvat suorituksen jälkeen vasemmalle. 

Jokaisella kilpailijalla/joukkueella on mahdollisuus käyttää lämmittelytilaa ennen omaa suoritustaan. 

Lämmittelytilana toimii esiintymisalueen takana oleva alue, joten toivomme hiljaisuutta alueella. 

Lämmitellä voi myös urheilutalon 1. kerroksessa. Pukuhuonekäytävät eivät ole lämmittelytilaa. Toivomme 

hiljaisuutta käytävillä kilpailun aikana. 

 

Harjoitukset 

Harjoitukset alkavat klo 9.00. Harjoitukset viedään läpi suoritusjärjestyksessä harjoitusaikataulun 

mukaisesti. Harjoitusaikataulu on erittäin tiukka, joten huolehdittehan, että olette ajoissa odottamassa 

omaa vuoroanne. Aika alkaa heti edellisen loputtua eli myös siirtymiset tapahtuvat omalla harjoitusajalla. 

Harjoituksissa ei käytetä musiikkia. Harjoitusaika on lähinnä sisääntuloa, poismenoa, paikkojen katsomista 

yms. varten. Jos ette käytä harjoitusaikaanne, toivomme siitä etukäteen ilmoitusta osoitteeseen 

tiedotus@tulsatakunta.com, viestin otsikoksi harjoitukset. 

 

Osanoton varmistus 

Osanoton varmistus tehdään viimeistään tuntia ennen kilpailusuoritusta kilpailukansliaan. Kilpailukanslia 

sijaitsee urheilutalon 1. kerroksessa ja palvelee teitä kaikissa kysymyksissä koko päivän ajan. 

Suoritusjärjestyksiä löytyy harjoittelu- ja pukutiloista, sekä niitä saa kilpailukansliasta. 

 

Muistattehan varmistaa, että kilpailijoiden vakuutukset ovat kunnossa. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden 

vakuuttamisesta. 
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Pukutilat 

Pukuhuoneet sijaitsevat urheilutalon alakerrassa. Pukuhuoneiden oviin on merkitty jokainen kyseistä 

huonetta käyttävä osallistuja/seura. Kun vuorosi on ohitse, luovutathan tilat mahdollisimman nopeasti ja 

siistissä kunnossa seuraavien käyttöön. Glitterien, hiuslakkojen yms. käyttö urheilutalossa on kiellettyä. 

WC-tiloja löytyy pukuhuoneista sekä pukuhuonekäytäviltä.  

 

Pukuhuoneissa ei ole järjestettyä vartiointia. Ettehän jätä arvotavaroita vartioimatta. Järjestäjät eivät 

vastaa kadonneista tavaroista. 

 

Musiikki 

Mikäli et ole vielä ilmoittautumisen yhteydessä toimittanut musiikkia, niin lähetäthän musiikin 

mahdollisimman pikaisesti osoitteeseen tuljoygames@tul.fi. Lähetyssähköpostiin tulee merkitä selkeästi 

mihin esitykseen musiikki on (ikäryhmä, laji, seura sekä joukkue/yksilökilpailija). 

 

Palkintojenjako ja palautteet 

Kilpailijat palkitaan, kun kaikki suoritukset ovat ohitse. Kunkin sarjan sijoille 1-3 sijoittuneet joukkueet 

kutsutaan kuulutuksella valmistautumaan palkintojenjakoon. Järjestäjät toivovat, että palkintojenjakoon 

tullaan joko esiintymisasussa tai seuran yhtenäisessä edustusasussa. Valmistaudu ajoissa sarjasi 

palkintojenjakoon siirtymällä alakertaan. 

 

Alle 10-vuotiaiden sarjat palkitaan kaikki samanlaisella mitalilla. 

Yli 10-vuotiaiden sarjoissa jaetaan TUL:n mestaruusmitalit sijoille 1-3. 

Tuomareiden antamat palautteet toimitetaan kilpailukansliaan, josta ne voi noutaa kilpailupäivän aikana. 

Ennen taukoa kilpailleiden palautteet on noudettavissa heti tauon jälkeen ja loput toimitetaan infoon heti 

niiden valmistuttua. 

 

Käyttäytyminen ja siisteys 

Toivomme kaikkien noudattavan siisteyttä niin kilpailupaikalla kuin pukuhuoneissa.  

 

Ruokailu ja majoitus 

Urheilutalolla palvelee kahvio, josta voi ostaa kahvia, teetä, virvokkeita, suolaisia ja makeita leivonnaisia 

sekä makeisia. 

 

Tapahtuman aikana järjestetään ruokailu ja koulumajoitus urheilutalon vieressä sijaitsevalla Kuninkaanhaan 

koululla, Kuninkaanhaanaukio 14, 28130 Pori. 

Ennakkoon ruoan tilanneet saavat ruokailulipukkeet kilpailukansliasta ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Lauantaina 26.10. lounas on tarjolla klo 11.00-14.00. Lounaan hinta on 8 €/hlö. 
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Lounaalla on tarjolla broilerriisismetanavuokaa, vihreää salaattia, kurkkua ja tomaattia, leivät ja levite, 

ruokajuomat.  

 

Lauantaina 27.10. päivällinen on tarjolla klo 16.00-18.30. Päivällisen hinta on 9 €/hlö. 

Päivällisellä on tarjolla ylikypsää possua ja lempeää pippurikastiketta, perunajuurespaistosta, vihreää 

salaattia, leivät ja levite, ruokajuomat. 

 

Lisäksi tarjolla on myös aamu- ja iltapalat. 

 

Koulumajoituksen hinta on 10 €/hlö.  

 

Ruokailu- ja majoitusvarauksia voi tehdä vielä ke 16.10. asti.  

Lisätiedot sekä ruokailu- ja koulumajoitusvarauslomake löytyy osoitteesta tul.fi/tul-joy-games. 

 

Original Sokos Hotel Vaakuna (Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori) tarjoaa hotellimajoitusta edulliseen 

hintaan.  Hinnat ovat voimassa koodilla TUL100 niin kauan kuin huoneita riittää. 

Standard 68 €/1hh/vrk, 88 €/2hh/vrk, 98 €/3hh/vrk, 108 €/4hh/vrk 

Superior 93 €/1hh/vrk, 113 €/2hh/vrk, 123 €/3hh/vrk, 133 €/4hh/vrk 

 

Katsomotilat 

Kilpailuihin voi tulla katsojaksi maksutta. Urheilutalon alakerrassa sekä 1. kerroksessa on katsomotilaa.  

 

Ensiapu 

Kilpailupaikalla on ensiapu-päivystys, joka sijaitsee alakerrassa suorituspaikan läheisyydessä. 

 

Tiedustelut 

Kaikkiin kilpailuihin koskeviin tiedusteluihin vastaa kilpailunjohtaja Päivi Luontola, puh. 0400 817 114, 

paivi.luontola@tulsatakunta.com 

 

Huolehdithan tiedottamisesta oman seurasi sisällä. 

 

 

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Poriin! 

  

TUL:n Satakunnan piiri ry 

http://tul.fi/tul-joy-games
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