KILPAILUKUTSU
TANSSISEURA SWING TEAM RY SISÄISET KISAT 14.12.2014

Järjestäjä

Tanssiseura Swing Team ry

Kilpailun nimi

Rock’n’Swing- tanssikilpailut (seuran sisäiset kilpailut)

Aika

Sunnuntaina 14.12.2014 alkaen klo: 16:00

Paikka

Ikurin Liikuntahalli, Tesomankatu 33, 33310 Tampere

Tuomarit

Juha Jordan
Sabina Jordan
Teemu Nieminen
Sanna Leinonen
Tuomari
Tuomari

Kilpailunjohtaja

Meri Äijö

Musiikin soittaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Musiikki

CD-levyiltä tai tietokoneelta, järjestäjän valitsema.

Kilpailuluokat

Kilpailuihin voi osallistua kaikki Tanssiseura Swing Teamin
jäsenmaksun vuodelle 2014 maksaneet henkilöt.

Jack&Jill:

kaikki lajit (Boogie woogie, Bugg, Fusku, Lindy Hop, West Coast
Swing) Kuka tahansa voi osallistua tanssi- ja kilpailutaustasta
riippumatta. Omaa paria ei tarvita, parit arvotaan järjestäjän
toimesta.

Kilpailun kulku

Tanssitaan vain yksi kappale (noin 1:30min) kutakin lajia eli 5
biisiä yhteensä. Kaikki parit yhtä aikaa, poistumatta välissä
lattialta. Tai jos tarvetta niin järjestetään eriä, jotka arvotaan parien
muodostamisen jälkeen. Tarvittaessa järjestetään karsintakierroksia
sekä finaali.

Lisenssit

Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta kilpailijoita varten. Jokainen
huolehtii siis omista vakuutuksistaan.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumislomake täytetään internetissä osoitteessa:

https://docs.google.com/forms/d/1bNfhE7_pwBwrCtJaHpuB7tPwHA_gsmrWxHjReUbbing
/viewform

12.12.2014 klo 23:59 mennessä.
Jokainen osallistuja täyttää lomakkeen erikseen (parin
molemmat osapuolet).Ilmoittautua voit myös paikanpäällä
14.12.2014 klo 14-15.30
Järjestäjä pyrkii huolehtimaan paritasainosta, siten että kaikki
halukkaan pääsisivät mukaan.
Peruutukset

Peruutukset on ilmoitettava viimeistään 12.12.2014
miljutsa.aijo@swingteam.fi. Tämän jälkeen ilman
lääkärintodistusta tehdystä peruutuksesta tulee sanomista!
Muistathan ilmoittaa jos et pääse paikalle, jotta pystymme
huolehtimaan paritasapainosta.

Osallistumismaksut

Kilpailuihin voi osallistua kaikki Tanssiseura Swing Teamin
jäsenmaksun vuodelle 2014 maksaneet. Voit liittyä jäseneksi
osoitteessa: www.swingteam.fi

Pääsyliput

Tapahtuma on tarkoitettu Tanssiseura Swing Teamin jäsenille.
Tapahtuma on ikärajaton. Voit liittyä jäseneksi osoitteessa:
www.swingteam.fi

Tulokset ja palkinnot

Tuloksien julkistaminen ja palkintojen jako on kilpailun lopussa.

Lisätietoja

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kokeillaan uutta ulkomailta
tuttua Jack&Jill kisa muotoa, järjestäjä ilmoittaa kilpailijoille
kilpailijoiden puhuttelussa tarkemmat toiminta ohjeet
kilpailupäivänä.

Kilpailupaikalle pääsee hengaamaan ja pikkujouluilemaan klo 14 alkaen.

Jalustallisille kameroille on varattuna omat paikat. Kaikilla kameroilla on tällöin hyvä
kuvauspaikka ja sähköt, eivätkä ne haittaa, yleisöä, kilpailijoita tai tuomareita.
Käsivaralta, omalta paikalta, saa kuvata, jos se ei häiritse muita katsojia.
N. 20 min ennen kilpailunalkua pidetään kilpailijoille yhteinen infotilaisuus,
johon kaikkien kilpailijoiden on osallistuttava kilpailujen sujuvuuden
takaamiseksi.

MUUTA TÄRKEÄÄ!
Varaa kolikoita mukaan, sillä kilpailupaikalla on pieni kahvio ja voit tukea seuramme
toimintaa osallistumalla arvontaan kilpailupäivän aikana!

HUOM!
Kilpailujen jälkeen tanssit ja illanvietto jatkuvat kilpailupaikalla Tanssiseura Swing
Teamin Pikkujoulutansseilla – vaikka kannustaisit ensin yleisössä, ota tanssikengät
mukaan iltaa varten!
Erillinen tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä. Luvassa myös yllätysohjelmaa!
Tervetuloa tanssimaan!
Lisätietoja: milja.aijo@swingteam.fi
(ei ilmoittautumisia eikä peruutuksia)
*** TERVETULOA ***

