
 

 

 

Turun Weikot Voimistelu ja Tanssi ry järjestää yhdessä Suomen Työväen Urheiluliitto ry, TUL:n voimistelu- ja 
tanssijaoston kanssa 

 

Avoimet TUL:n voimistelu- ja tanssikilpailut 

INTERNATIONAL SHOW COMPETITION (ISC) 

 
KILPAILUAIKA- JA PAIKKA 
Lauantaina 19.06.2021 
Kupittaan palloiluhalli, Lemmikäisenkatu 32a, 20520 Turku 
 
KILPAILULAJIT 
Joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu ja tanssi  

KILPAILUSARJAT 

Joukkuevoimistelu  Tanssi Rytminen voimistelu  

 (joukkueet)  (yksilöt, duot, triot, ryhmät)  (yksilöt, duot, triot, joukkueet) 

10-12v 10-12v 10-12v 

12-14v 12-14v 13-15v 

14-16v 14-16v 16v- 

yli 16v yli 16v 

yli 25v yli 18v 

yli 35v yli 30v 

yli 45v yli 50v 

 yli 60v 

 

Osanottajien määrästä riippuen, järjestäjällä on oikeus yhdistää sarjoja lähimpään ikäsarjaan. 

ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen 22.3. – 10.5.2021, jälki-ilmoittautuminen mahdollinen ajalla 11.5. – 17.5.2021. 
Kaikkien sarjojen ilmoittautuminen tehdään tul.kisanet.fi -palvelussa. Jälki-ilmoittautumisen osallistumismaksu 
on +50 %/esitys. 
 
Osanotto tulee varmistaa kilpailupaikalla viimeistään tuntia (1h) ennen kilpailun alkua. 
 
KILPAILUALUE 
Vaalea voimistelumatto 13 m x 13 m ja musta tanssimatto 12 m x 12 m. 
 

MUSIIKKI 

Musiikki mahdollista vai mp3 tiedostona. Kilpailumusiikki tulee liittää ilmoittautumiseen 17.5.2021 mennessä 
tul.kisanet.fi -palvelussa. Kaikilla kilpailijoilla on oltava mukana varamusiikki. 
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KILPAILUINFO JA AIKATAULUT 
Kilpailuissa noudatetaan TUL:n voimistelu- ja tanssijaoston tätä kilpailua varten laadittuja kilpailusääntöjä. Kil-
pailusäännöt löytyvät TUL-nettisivuilta https://tul.fi/isc 
 
Kilpailujen muu informaatio ja suoritusjärjestys päivitetään tul.kisanet.fi -palvelussa ja järjestäjän sivuilla 
www.turunweikot.fi/voimistelu/tapahtumat/isc-2020. 
 
TUOMARIT 
Tuomaristot muodostetaan monipuolisesti eri lajien asiantuntijoista, ryhmillä on mahdollista esittää oman la-
jinsa tuomaria lisäämällä tuomarin tiedot tul.kisanet.fi -palvelussa. 
 

OSANOTTOMAKSUT 

TUL seurat (CSIT jäsenmaat)   Muut osallistujat 

Ryhmät 100€ 120€ 

Yksilöt 25€ 35€ 

Duot ja triot 50€ 60€ 

Osanottomaksut suoritetaan 17.5.2021 mennessä järjestäjän tilille FI06 1590 3000 2096 90. Merkitse maksun yh-
teyteen osallistuja ja seura. 

Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä, palautetaan osallistumismaksu koko-
naisuudessaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä, osallistumismaksua ei palauteta. 
 

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 ai-
kana sosiaalisen median kanavissa. (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679)). 
 
VAKUUTUKSET 
Järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia. Kilpailijat vastaavat itse omista vakuutuksistaan. 
 
MAJOITUS JA RUOKAILUT 
Lisätietoa www.turunweikot.fi/voimistelu/tapahtumat/isc-2020 
 
TIEDUSTELUT 
Tapahtuman järjestelyt: voimistelu@turunweikot.fi, muut asiat: aira.ikonen@tul.fi. 
 
 

Tervetuloa Turkuun kilpailemaan! 
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