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Hei! 

Olette ilmoittautuneet TUL Joy Games -tanssikilpailuihin 15.3.2020. Tässä on tietoa kilpailuun osal-

listuville. Varmistakaa, että nämä asiat ovat kaikkien seuranne joukkueiden/yksilöesiintyjien tie-

dossa.  

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikkana toimii Kupittaan yleisurheiluhalli, Tahkonkuja 5, Turku.  

Ovet avautuvat sunnuntaina 15.3. klo 9.00 ja kilpailut alkavat klo 10.30. Kilpailualueena toimii (12 x 

12 m) musta tanssimatto. Esiintyjät tulevat matolle katsomosta katsottuna etuvasemmalta ja pois-

tuvat suorituksen jälkeen etuoikealle. Erillistä lämmittelyaluetta ei ole. 

Harjoitukset  

Varsinaisia harjoituksia ei ole. Ennen kilpailun alkua on mahdollisuus tutustua kisa-alueeseen. 

Osanoton varmistus  

Osanoton varmistus pitää tehdä viimeistään tuntia ennen kilpailusuoritusta kilpailukansliaan. Kil-

pailukanslia sijaitsee hallin sisääntuloaulassa ja palvelee teitä kaikissa kysymyksissä koko päivän. 

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

pailijoiden vakuuttamisesta.  

Pukutilat 

Pukuhuoneet sijaitsevat hallin alakerrassa. Osallistujat ohjataan pukutiloihin, kun he ovat varmis-

taneet saapumisensa kilpailukansliaan. Pukuhuoneissa EI ole järjestettyä vartiointia, eikä niitä ole 

merkattu seuroittain/joukkueittain. Järjestäjät eivät vastaa kadonneista tavaroista. 

Ettehän jätä arvotavaroita vartioimatta.  

Musiikki  

Kilpailumusiikki tulee lähettää viimeistään 5.3. mennessä osoitteeseen tuljoygames@tul.fi Lähe-

tyssähköpostiin tulee merkitä selkeästi mihin esitykseen musiikki on (ikäryhmä, laji, seura sekä 

joukkue/yksilökilpailija). 

Palkintojenjako ja palautteet  

Ennen kilpailun taukoa suorittaneiden palkintojenjako on heti tauon jälkeen. Kaikki kilpailijat ovat 

kilpailijoiden katsomossa, josta tulevat palkintojenjakoon. Tauon jälkeen suorittaneiden palkinto-

jenjako on kilpailujen päätteeksi. Järjestäjät toivovat, että palkintojenjakoon tullaan joko esiinty-

misasussa tai seuran yhtenäisessä edustusasussa. Tuomareiden antamat palautteet toimitetaan 
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kilpailukansliaan, josta ne voi noutaa kilpailupäivän aikana. Ennen taukoa kilpailleiden palautteet 

ovat noudettavissa heti tauon jälkeen ja loput toimitetaan kilpailukansliaan heti niiden valmistut-

tua. 

Tulokset ovat luettavissa tapahtuman nettisivuilta www.tul.fi/tapahtumat/lapset-ja-nuoret/tul-

joy-games/ ja facebook-sivuilla www.facebook.com/tuljoygames/ 

Buffetti ja ruokailut 

Kilpailujen ajan palvelee hallissa buffetti, jossa on myynnissä pientä purtavaa ja juomia. Etukäteen 

ruoan tilanneet saavat toimintaohjeet ruokailuun kilpailukansliasta.  

Pääsyliput 

Pääsylipun hinta on 8 € ja alle 7-vuotiaat pääsevät katsomoon maksutta. 

Ensiapu  

Kilpailupaikalla on ensiapu-päivystys, joka sijaitsee katsomon vasemmassa alakulmassa. 

Tiedustelut 

Kaikkiin kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa kilpailujohtaja Karoliina Artiola p. 040 8455 225 

(klo 16 jälkeen) tai nuoret.tulvs@gmail.com Tapahtuman ennakkoilmoittautumisia, osanottomak-

suja ja musiikin MP3-tiedostojen toimituksia koskeviin kysymyksiin vastaa piirin toiminnanjohtaja 

Kimmo Kamppila p. 041 547 5423 tai kimmo.kamppila@tul.fi  

Huolehdithan tiedottamisesta oman seurasi sisällä.  

 

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Turkuun!  
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