Kilpailupaikka:
Kilpailupaikkana toimii Turun Messu- ja Kongressikeskuksen auditorio
(Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku). Kulku Messukeskuksen pääovien kautta.
Aikataulu:
Katselmus alkaa lauantaina klo 11. 00. Suoritusjärjestys liitteenä.
Tapahtumassa kolme sarjaa suorittaa rinnakkain. Kaikkia sarjoja arvioi oma tuomaristo.
Arvio aikataulusta;
klo 8.30
klo 8.45 – 10.30
klo 11.00
klo 11.00 ->
n. klo 13.35
n. 14.15 ->
n klo 16.40

ovet avautuvat
vapaata esiintymisalueeseen tutustumista
MagicMove – tanssikatselmus alkaa
suoritukset nro 1 - 40
tauko
suoritukset nro 41 – 78
palkintojenjako

Esiintymisalue:
Esiintymisalueena on 12m x 12 m rajattu alue, alustana musta tanssimatto. Joukkueet voivat
tutustua esiintymisalueeseen klo 8.45 - 10.30 (10.00 – 10.30 on varattu kauempaa tuleville)
välisenä aikana. Erillisiä harjoituksia ei ole eikä musiikki ole käytettävissä harjoitusten aikana.
Esiintymisalueelle tullaan katsomosta katsottuna vasemmasta etukulmasta ja poistutaan
vasemmasta etukulmasta. Tapahtuman aikana esiintyjien tulee itse huolehtia, että ovat riittävän
ajoissa lämppätilan luona.
Lämppätila:
Esiintymisalueen vieressä oleva lämppätila on varattu 3 joukkueelle/parille ennen
suoritusvuoroa. Lämppätilasta siirrytään odotustilaan, josta siirrytään odottamaan omaa
suoritusta valmistautumistilaan ja tästä esiintymisalueelle.
Vapaana harjoitus-/lämmittelytilana toimii messukeskuksen muut tilat (aula ja käytävät).
Hallitilat eivät ole meidän käytössä.
Ilmoittautuminen:
Joukkueet ilmoittautuvat saavuttuaan infopisteeseen, joka sijaitsee aulassa. Ilmoittautuminen on
tehtävä tuntia ennen oman sarjan alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, mikäli
joukkueesta otettuja valokuvia ei saa julkaista netissä tai julkaisuissa.
Tapahtuman kulkua/aikataulua voi kysellä kisapäivänä nrosta 040 355 7332 tai seurata somesta!
Ruokailu
Kilpailupaikalla on ravintola, jossa tarjoillaan lämmin ruoka, jonka etukäteistilaukset tulee tehdä
28.4.2019 mennessä osoitteessa:
https://www.jasentieto.fi/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=393&TapahtumaID=5225

Aikuisten (yli 12v) lounas 12,00€, lapset 3-11v 9,00€.
Vakuutukset:
Järjestäjät eivät vastaa vakuutuksista.

Palkitseminen ja palautteet
Kilpailusuoritusten jälkeen palkitaan sarjoittain kolme parasta ryhmää/paria mitalein ja
tuomaristo valitsee kaikista suorituksista kolme mieleenpainuvinta. Vain kolme ensimmäistä sijaa
ilmoitetaan/kuulutetaan. Erillistä järjestäytymistä palkintojen jakoon ei ole, vaan joukkueiden /
parien on asetuttava katsomoon palkintojen jakoa varten.
Palautteet voi noutaa aulan infopisteeltä tapahtuman päätyttyä ja tulokset julkaistaan
tapahtuman nettisivuilla ja somessa.
Some – kuvaus:
Tapahtuman järjestäjä kuvaa jokaisen esiintyjän/porukan suorituksen jälkeen some – seinällä.
Pidättehän huolen, että siirrytte kuvaan! Muutoin some-seinä on vapaassa käytössä 😊
Musiikki:
Musiikki on tullut toimittaa järjestäjille etukäteen. Mikäli musiikki on edelleen toimittamatta,
lähetä se .mp3- muodossa osoitteeseen voimistelu@turunweikot.fi, viestistä on ilmettävä
kilpailuohjelman nimi ja suorittaja.
Siisteys:
Toivomme kaikkien kilpailijoiden noudattavan siisteyttä kilpailupaikalla. Mikäli kilpailupaikan
tiloja
rikotaan tai sotketaan, lähetetään siitä lasku seuralle! Muistutattehan, että roskat heitämme
roskiin, ei lattioille.
Pukuhuoneet:
Pukuhuoneet on merkitty seuroittain/osallistujittain. Pukuhuoneita on kilpailupaikalla rajoitetusti,
joten otattehan huomioon myös muut kilpailijat, ja annatte tilaa oman suorituksen jälkeen myös
myöhemmin kilpaileville. Järjestäjät eivät vastaa pukuhuoneesta kadonneista tavaroista.
Arvoesineet kannattaa jättää kotiin.
Ensiapu:
Kilpailupaikalla on kilpailujen ajan ensiapu paikalla. Ensiapu on tarkoitettu ensisijaisesti
kilpailutapahtuman aikana tapahtuvien tapaturmien hoitoon ja toivommekin, että seurat
ottaisivat mukaan ”vanhojen” vammojen hoitoon omia ensiaputarvikkeita.
Pääsyliput:
Tapahtuman pääsylippu 7€, alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Aulassa on vartioimaton vaatesäilytys.
Pääkatsomo on varattu ensisijaisesti pääsylipun ostaneille. Kilpailijoita sekä valmentajia varten on
varattu tilaa kilpailijakatsomosta, johon ohjataan tarvittaessa. Kilpailijakatsomo sijaitsee maton
sivustalla, sihteeristöä vastapäätä.
Pysäköinti:
Kilpailupaikan läheisyydessä on maksuton pysäköinti koko tapahtuman ajan.
Lisätietoja:
Veera Normasto 040 355 7332 voimistelu@turunweikot.fi

Kilpailuiden järjestäjä:

Turun Weikot Voimistelu ja Tanssi
tuwevota

Turun Weikot Voimistelu ja Tanssi

TERVETULOA!

1) Pohjapiirros
1. Info / Ilmoittautuminen
2. Lipunmyynti
3. Kulku katsomoon
4. Lämppätila (3 ohjelmaa ennen omaa vuoroa)
5. Odotustila (1 ohjelma ennen omaa vuoroa
6. Esiintymisalue
7. Sihteeristö
8. Tuomaristo
9. Katsomo
10. Kahvio / Ruokailu
11. Kilpailijakatsomo
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Pukuhuoneet ovat
pääasiassa 2. kerroksessa.
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Pukuhuoneet on nimetty seuroittain
ja tilaa on rajallisesti, joten otattehan
kaikki huomioon!
Katsottehan, että pukuhuone on siistissä
kunnossa poistuessanne! Kiitos 😊

2) Siirtyminen lämppä- ja odotustilaan
Jokaisen esiintyjän tulee itse huolehtia, että on tietoinen kilpailun kulusta ja aikataulusta,
mutta lämmittelytilaan tullaan hakemaan, kun on oma vuoro. Olethan kuitenkin valmiina
aulassa, jotta pääsette hyödyntämään tilan. Lämppätilasta ohjataan aina matolle asti, joten
vuorosi ei voi mennä enää ohi!

3) Valokuva suorituksen jälkeen
Tapahtuman järjestää ottaa kuvan jokaisesta esiintyjästä/porukasta suorituksen jälkeen some
– seinällä, joten suuntaattehan sinne suoraan suorituksenne jälkeen! Muutoin some – seinä
on vapaasti käytössä 😊

4) Katsomo ja kulkeminen esitysten aikana
Pääkatsomo on ensisijaisesti pääsylipun ostaneille.
Kilpailijakatsomo sijaitsee maton reunalla, sihteeristöä vastapäätä, johon on kilpailijoilla
vapaapääsy ja johon ohjataan, mikäli katsomo täytyy tai lipun ostaneet eivät sinne sovi.
Katsomoon on kulku esitysten välissä, eikä liikkumista katsomossa esitysten aikana tulisi tehdä.

5) Palkintojen jako ja palautteet
Palkintojen jako aloitetaan välittömästi viimeisen esityksen jälkeen ja kaikkien esiintyjien tulee
siirtyä esiintymistilaan, jossa kuulutetaan tulokset sarjoittain. Tuomariston kirjalliset palautteet
on noudettavissa palkintojen jaon PÄÄTYTTYÄ info – pisteeltä. Palautteet on niputettu
seuroittain, joten haettehan ne keskitetysti!

