14.02.2019

Kilpailukutsu
ROCK´N SWING GP KILPAILUT 16.3.2019
Tanssiseura Spiral ry, Tampere

Aika
Paikka

Lauantai 16.3.2019, klo 11.00 alkaen
Tanssikeskus Tessu (Spiralin salit), Tesomankatu 33, Tampere

Kilpailunjohtaja

Outi Paavola

Tuomarit

vahvistetaan myöhemmin. STUL RS tuomarit

Observeri

RR Outi Paavola , BW Outi Paavola

Tuloslaskenta

Terhi Lukkari-Kymäläinen
Ea Alatalo

Musiikintarkkailija

Avoin

Kilpailuluokat:
Boogie Woogie:
Yleinen A (GP), B, C, D
Seniori A (GP), B, C, D
Lapsi C, D
Juniori 1 B, C, D
Juniori 2 B (GP), C, D
Bugg:
Yleinen A (GP), B, C, D
Seniori A (GP), B, C, D
Lapsi C, D
Juniori 1 B, C, D
Juniori 2 B(GP), C, D
Rock’n’roll:
Yleinen A (GP), B, C, D
Juniori C (GP), D
Lapsi 1 C, D
Lapsi 2 C, D
Tyttöformaatio
Naisformaatio
Lindy Hop:
Yleinen A (GP), B, C, D
Lapsi C, D
Juniori 1 B, C, D
Juniori 2 B (GP), C, D
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden yhdistää luokkia tarvittaessa.
Erilliskilpailut:
Fusku:
Yleinen A,B,C ja D
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Juniorit B,C, D
Lapset C, D
Seniorit A,B,C ja D
Rockabilly:
Yleinen
Tulokkaat
Rock´n roll

Soolo; juniorit, yleinen
Duo; juniorit, yleinen

Erilliskilpailujen kulku menee kilpailukutsun liitteenä olevien erilissääntöjen mukaan.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden yhdistää luokkia tarvittaessa.

Kisalattia

Parketti, Leveys minimissään 8 metriä, syvyys minimissään 8 metriä. Muoto
suorakaide/neliö.

Musiikki

CD-levyiltä tai tietokoneelta. Sääntöjen mukaisissa RR-luokissa oma musiikki on sallittu.
Musiikit toimitettava hyvissä ajoin musiikin soittajille (tunti ennen kisan alkua), oikealla
nopeudella ja kestolla. Jos omaa musiikkia ei ole tuotu ajoissa tai sitä ei ole, valitsee
järjestäjä musiikin.

Ilmoittautumiset
Kilpailijakortiston (http://www.reg-sw.com/fin/) kautta viimeistään sunnuntaina 3.3.2019.
Huomioittehan, että parien rekisteröintien tulee olla kunnossa ja liiton vahvistamia tätä
ennen.
Seuran huoltaja. (1 huoltaja / per seura veloituksetta per 10 lapsi / juniori paria) voidaan
ilmoittaa joko kilpailijakortiston kautta (mikäli valmentajat on rekisteröity – trainer) tai
sähköpostitse outipaavola(at)gmail.com

Peruutukset
Peruutukset on ilmoitettava viimeistään 10.3.2019 kilpailijakortiston kautta. Tämän jälkeen
peruutukset sähköpostilla osoitteeseen outipaavola(at)gmail.com. 10.3 jälkeen ilman
lääkärintodistusta tehdystä peruutuksesta veloitamme parin ilmoittaneelta seuralta
50€/pari.

Kilpailumaksu

Ensimmäinen laji 15 euroa/henkilö ja seuraavat lajit 5 euroa/henkilö. Kuitenkin niin, että
yhden kisaajan maksukatto on 30€.
Maksetaan etukäteen viimeistään 11.3.2019 mennessä Spiral ry:n tilille:
OmaSP FI65 4108 0010 3556 11
Kuitti maksusta esitettävä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Pääsyliput

Aikuiset 10 € / lapset alle 15v. 5 €

Lisenssit

Erilliskilpailuna tanssittaviin lajeihin ei tarvita lisenssiä. Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta
lisenssittömiä kilpailijoita varten. Lisenssittömät kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.
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Kuvaaminen

Videokuvaaminen on sallittua siten, ettei se häiritse muita katsojia tai aiheuta vaara muille
(johtojen ja jalustan sijoittaminen)

Lisätietoja

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme maksua edustusseuralta 50€
Kisapaikalle pääsee lämmittelemään 1 tunti 30 min ennen kilpailun alkua.
Noin 20 min ennen kilpailun alkua pidetään kilpailijoille yhteinen infotilaisuus/ puhuttelu
lämmittelysalissa, johon kaikkien kilpailijoiden on osallistuttava kisan sujuvuuden
takaamiseksi, riippumatta siitä mihinkä aikaan päivästä oma suoritus tapahtuu. Paikalla
vähintään seuran huoltaja.

Tulokset

Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla kilpailun jälkeen.

Säännöt

Kilpailut käydään Suomen Tanssiurheiluliiton amatöörikilpailusääntöjen mukaan.

Lindy hop sääntötarkennukset:
Karsinnat:
Karsinnoissa kaikissa luokissa ja sarjoissa tanssitaan yksi kierros. Lattialla saa olla useita pareja samaan
aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min ja soiva fraasi loppuun.
Juniorisarjassa, Seniorisarjassa D-, C- ja B-luokissa ja yleisessä D luokassa musiikin nopeus on 4446t/min. Yleisessä luokassa musiikin nopeus on 45-48 t/min.
Finaali:
Finaalissa lindy hop A-,B-, ja C-luokat tanssitaan jam session tyylillä. Jos luokassa on vain yksi pari,
tanssitaan intro+ 1,30 min ja soivan fraasi loppuun.
Alussa ja lopussa kaikki parit tanssivat yhdessä kahdeksan tahtiparia(=”kasia”), jonka jälkeen jokainen
pari tanssii yksin soolo-osuuden 8 tahtiparia, joka toistetaan kaksi kertaa. Siis Yhdessä 8x8 + sooloosuus 1 8x8 per pari + soolo-osuus 2 8x8 per pari + yhdessä 8x8. Vuoroaan odottavat parit
jammailevat lattian takaosassa.
●

Vaihdot tapahtuvat vauhdissa ja vaihdon sujuvuus vaikuttaa arvosteluun. Parien tulee itse
tietää, milloin heidän oma vuoronsa on.

●

Pisteytys menee virallisten sääntöjen ja arvosteluperusteiden mukaan.

Yleisen sarjan C-, B- ja A-luokissa tanssitaan kaksi kierrosta: hidas 30 – 34 t/min ja nopea 48 – 58
t/min. Molemmilla kierroksilla Jam session.
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D-luokan finaaliparit tanssivat kaikki samaan aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min ja soiva fraasi
loppuun. Seniorisarja ja Yleisen sarjan D luokka tanssivat kaksi kierrosta, hidas 30–34 t/min ja
nopeahko 46–50 t/min. D-luokat eivät välillä poistu lattialta.
Juniorit tanssivat vain nopean jam sessionin 46-48 t/min. Jos on vain yksi pari, tanssitaan intro + 1,30
min.

Tarkempia tietoja kilpailupäivästä ilmoitetaan myöhemmin. Aikataulut ja ajo-ohjeet tulevat löytymään myös seuran
sivuilta www.tanssispiral.fi

Tervetuloa Tampereelle kilpailemaan, katsomaan ja kannustamaan!

