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KILPAILUKUTSU 
Vantaa 17.02.2010 
 

Voimistelu- ja urheiluseura Elise ja Elise-Vantaa 
 
kutsuu Teidät Rytmisen voimistelun harrastekilpailuihin 18.04.2010 Vantaalle Korson 
Monitoimikeskus Lumoon 
(Osoite: Urpiaisentie 14) 
 
 
Luokkakilpailun sarjat  
 
Yksilöt: 
8-10v. 1 väline 
8-10v.  2 välinettä 
 
11-13v. 1 väline 
11-13v. 2 välinettä 
11-13v. 3 välinettä 
 
yli 14v. 1 väline 
yli 14v. 2 välinettä 
yli 14v. 3 välinettä 
yli 14v. 4 välinettä 
 
Asema: 
Asemalle voi osallistua sekä rytmisen että joukkuevoimistelun ohjelmilla. Yksilöohjelmia 
suoritettaessa toivotaan saman seuran samaa ohjelmaa suorittavien esiintyvän kolmen 
voimistelijan ryhmissä.  
 
Harrastekilpailujen vaatimukset  
Harrastekilpailujen vaatimukset löydät netistä linkistä www.elise.fi, käy tutustumassa. 
 
Ilmoittautuminen 
Tulee olla perillä viimeistään 25.03.2010 liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella 
osoitteeseen: sanna.heikkila@elise.fi 
 
Osallistumismaksu Asema 
Yksilöt:    10 euroa/ voimistelija/1-2 arviointia 
Joukkue:  40 euroa/ 5-8 voimistelijaa /1 arviointi 
  60 euroa/ yli 9 voimistelijaa /1 arviointi 
  
Osallistumismaksu Harrastesarjat 
Yksilöt:  15 euroa/voimistelija/ 1-4 välinettä 
 
Maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 25.03.2010 mennessä Elise ry:n tilille Nordea 242518-
15613 Viestiin osallistuvan seuran nimi ja tunnus HA-kilpailut. Jälki-ilmoittautumisissa peritään 
voimistelijaa kohti 5 euron lisämaksu. 
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Tuomarit 
Seuran tulee ilmoittaa tuomareita seuraavasti: 
 
1 - 5 voimistelijaa: 1 tuomari 
6 - 10 voimistelijaa: 2 tuomaria 
yli 10 voimistelijaa: 3 tuomaria 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee selkeästi osoittaa ne luokat, joissa kukin tuomari voi 
esteettömästi tuomaroida sekä lisäksi ne luokat, joissa tuomari on esteellinen mutta mahdollisesti 
käytettävissä. 
 
Arvit 
Jokaisen asemaan osallistuvan seuran tulee ilmoittaa vähintään yksi Arvi. Arvit tulee ilmoittaa 
kilpailuun ilmoittamisen yhteydessä 25.03.10. mennessä. 
 
D-lomakkeet 
Harrastesarjojen yksilöohjelmien arvostelulomakkeet tuodaan kopioituina kilpailupaikalle 
sunnuntaina 18.4.2010 tai ne voi lähettää etukäteen postitse 15.04. mennessä osoitteeseen: 
Minna Mäkinen 
Torpantie 9 as. 4 
04410 Järvenpää 
Lomakkeiden määrä ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse seurojen yhteyshenkilöille. 
 
Muuta   
Aikataulu lähetetään yhteyshenkilölle ja se tulee myös nettiin osoitteeseen www.elise.fi 
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Musiikki 
Musiikit tulee olla CD-R -levyillä. Sekä levyssä että kotelossa tulee lukea voimistelijan nimi, seuran 
nimi ja väline. 
 
Kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestävän seuran puolesta. 
 
Lisenssi 
Kaikilla osallistujille tulee olla voimassa oleva kilpailu- tai harrastelisenssi tai asemalla 
jumppakoulupassi. Lisenssit ja vakuutukset tarkistetaan kilpailupaikalla. Ilman voimassaolevaa 
lisenssiä/vakuutusta ei voi kilpailla. 
 
  
 
 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
 
Voimistelu- ja Urheiluseura Elise ja Elise-Vantaa 
Sanna Heikkilä 
050 -370 8519 


