
KILPAILUKUTSU  

 

Järjestävä seura  Tanssiurheiluseura Bolero Ry / Flying Steps  

Kilpailun nimi  Rock’n’swing-tanssien suomenmestaruus- ja ikäkausimestaruuskilpailut. 

Valtakunnallinen kilpailu D-taitoluokille.  

Erilliskilpailuna kilpaillaan fusku ja rockabilly. 

Näytöskilpailuna kilpaillaan rock’n’roll soolo ja rock’n’roll duo. 

Aika   Lauantai 4.5.2019 klo 13.00 alkaen 

Paikka   Logomo, Teatro-sali  

Köydenpunojankatu 14, Turku 

Kilpailunjohtaja  Harri Laitinen 

Tuomarit  Hans Kreiter / Saksa 

Trine Bekken / Norja 

Pirjo Koivula / Suomi 

Outi Paavola / Suomi 

David Borg / Ruotsi 

Observeri(t)   RR / Harri Laitinen 

BW / Pirjo Koivula 

Tuloslaskenta   Terhi Lukkari-Kymäläinen  

Ea Alatalo 

Musiikintarkkailijat  Avoin 

Musiikki  Musiikki soitetaan tietokoneelta ja se on järjestäjän valitsema. Rock`n`rollin 

sallituissa luokissa sekä lindy hopin Champion-luokassa parien oma musiikki 

on toimitettava oikealla nopeudella ja kestolla viimeistään 29.4.2019 

sähköpostitse puheenjohtaja@flyingsteps.fi. Jos omaa musiikkia ei ole 

lähetetty ajoissa tai sitä ei ole, valitsee järjestäjä musiikin. Pari itse vastaa siitä, 

että oma musiikki on sääntöjen mukaista. 

Kilpailulattia   Teatterinäyttämö, tanssimatto 

Koko (syvyys x leveys): 8m x 8m  

Kilpailuluokat Huom! SM-kilpailuissa & IKM-kilpailuissa pari voi osallistua samassa 

lajissa vain yhteen ikäsarjaan. 

Boogie Woogie:  

Yleinen Champion (SM), D 

Seniori Avoin (SM), D 

Juniori 2 Avoin (SM), D 

Juniori 1 Avoin (IKM), D 

Lapsi Avoin (IKM), D 

Bugg:  

Yleinen Champion (SM), D 

Seniori Avoin (SM), D 
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Juniori 2 Avoin (SM), D 

Juniori 1 Avoin (IKM), D 

Lapsi Avoin (IKM), D 

Rock’n’roll:  

Yleinen Champion (SM), C, D 

Juniori Avoin (SM), D 

Lapsi 2 Avoin (IKM), D 

Lapsi 1 Avoin (IKM), D 

Naisformaatio (SM) 

Tyttöformaatio (IKM) 

Lindy hop:  

Yleinen Champion (SM), D 

Juniori 2 Avoin (SM), D 

Juniori 1 Avoin (IKM), D 

Lapsi Avoin (IKM), D 

Lindy hop Champion -luokka tanssitaan WRRC:n sääntöjen mukaan. 

Lindy hopin muut luokat tanssitaan kilpailukutsun lopussa olevien 

erillissääntöjen mukaan. 

Erilliskilpailut  Fusku:  

Yleinen Champion, D 

Seniori Avoin, D 

Juniori Avoin, D 

Lapset Avoin, D 

Rockabilly:  

Avoin Champion 

Erilliskilpailut kilpaillaan liitteenä olevien erillissääntöjen mukaan.  

Näytöskilpailuluokkien (rock’n’roll duo & soolo) kilpailukutsu on liitteenä. 

Lisenssit   Virallisissa lajeissa täytyy olla voimassa oleva lisenssi. Erilliskilpailuna 

tanssittavissa lajeissa ei edellytetä lisenssiä. Järjestäjä ei ole ottanut 

vakuutusta lisenssittömiä kilpailijoita varten. Lisenssittömät kilpailijat kilpailevat 

omalla vastuullaan. 

Ilmoittautuminen   Kilpailijakortiston (http://www.reg-sw.com/fin/) kautta viimeistään lauantaina 

20.4.2019. Huomaattehan, että parien rekisteröintien tulee olla kunnossa ja 

liiton vahvistamia tätä ennen, joten rekisteröittehän parit oikeisiin 

kilpailuluokkiin järjestelmässä viimeistään lauantaina 13.4.2019! 

 HUOM! Suomenmestaruuksista ja ikäkausimestaruuksista kilpaillaan 

perinteisesti yhdistetyissä avoimissa taitoluokissa. Parit ilmoitetaan kuitenkin 

kilpailuun sähköisessä järjestelmässä niissä taitoluokissa, joihin heidät 

on rekisteröity.  

- Avoimiin Champion-luokkiin parit ilmoitetaan omissa taitoluokissaan A, B ja C.  

- Junioreiden ja lasten avoimiin ikäkausimestaruusluokkiin parit ilmoitetaan 

omissa taitoluokissaan B, C ja D.  

- Rockabillyn avoimeen Champion-luokkaan parit ilmoitetaan omissa 

taitoluokissaan Yleinen ja Tulokkaat. 
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 Jos yleiseen tai senioreiden D-luokkaan rekisteröity pari haluaa osallistua 

Champion-luokkaan, heille täytyy tehdä tätä kilpailua varten järjestelmässä 

nosto C-luokkaan 14.4.2018 mennessä. Pari voidaan sen niin halutessa 

palauttaa järjestelmässä D-luokkaan SM-kilpailupäivän jälkeen.  

Ilmoittautuneet parit yhdistetään tuloslaskennan toimesta samaan champion- 

tai avoimeen taitoluokkaan tätä kilpailua varten ilmoittautumisajan päättymisen 

jälkeen. 

Huoltaja   Seuran huoltaja(t) ilmoitetaan osoitteeseen puheenjohtaja@flyingsteps.fi 

viimeistään 29.4.2019. Seura saa ilmoittaa maksutta yhden huoltajan per 10 

junioria. Jos seuralla ei ole junioreita, seura voi ilmoittaa yhden huoltajan. 

Lämmittelytilaan ja pukuhuoneisiin pääsevät vain kilpailijat ja seuran 

ennakkoon ilmoittama(t) huoltaja(t). 

Osallistumismaksu  Kilpailumaksut on maksettava etukäteen viimeistään 29.4.2019 mennessä 

Bolero Ry:n tilille.  

Seuran tilinumero FI38 4309 1820 1424 69. 

Ensimmäinen laji 25 euroa/henkilö ja seuraavat lajit 10 euroa/henkilö. Kuitenkin 

niin, että yhden kilpailijan maksukatto on 50 euroa. Tilisiirrosta on pyydettäessä 

esitettävä kuitti ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailumaksuja ei oteta käteisellä 

paikan päällä. 

Peruutukset   Peruutukset on ilmoitettava viimeistään lauantaina 27.4.2019 

rekisteröintiohjelman kautta. Tämän jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdystä 

peruutuksesta veloitamme parin ilmoittaneelta seuralta 50 € / pari. 

Pääsyliput   Lipunmyynti  

- ennakkoon Lippupisteen kautta: lippu.fi  

- Logomon Teatro-salin ovelta kilpailupäivänä klo 12.00 alkaen.   

Hinnat:  

- 18,50 euroa / 13,50 euroa*  

*alennettu hinta: lapset (6-15 vuotta), opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja 

varusmiehet  

- alle 6-vuotiaat veloituksetta  

(Hintoihin lisätään mahdollinen toimitusmaksu.) 

Tulokset   Tulokset julkaistaan kisojen jälkeen järjestävän seuran nettisivuilla osoitteessa 

http://www.flyingsteps.fi  

Kuvaaminen Kuvaaminen on sallittua siten, ettei se häiritse muita katsojia tai aiheuta vaara 

muille (huomioi johtojen ja jalustan sijoittaminen). 

Lisätietoja   Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Palauttamatta jääneestä kilpailunumerosta perimme maksua edustusseuralta 

50 €. 

Kilpailupaikalle pääsee lämmittelemään noin 1,5 h ennen kilpailun alkua. 

Kilpailijoiden sisäänpääsy siis vasta klo 11:30 alkaen. 
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Noin 15 min ennen kilpailun alkua pidetään kilpailijoille yhteinen infotilaisuus 

lämmittelysalissa, johon kaikkien kilpailijoiden on osallistuttava kilpailun 

sujuvuuden takaamiseksi. Paikalla on oltava vähintään seuran huoltaja. 

Aikataulut ja muut täydentävät tiedot julkaistaan Flying Stepsin nettisivuilla: 

http://www.flyingsteps.fi sekä tapahtuman Facebook ryhmässä.  

Lisätietoja: puheenjohtaja@flyingsteps.fi 

Iltabileet  Kilpailun ja palkintojenjaon jälkeen Rock’n’swing iltabileet Logomon Teatro-

salin sisääntuloaulassa. Kaikki tervetuloa! 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN JA KANNUSTAMAAN TURKUUN! 
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