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KILPAILUKUTSU RYTMISEN VOIMISTELUN 
LUOKKAKILPAILUIHIN 17.-18.10.2009 

 
Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa kutsuu Teidät rytmisen voimistelun 
luokkakilpailuihin 17.-18.10.2009 Monitoimikeskus Lumoon, Urpiaisentie 14,  01450 
Vantaa (Korson juna-aseman vieressä). 
 
LUOKKAKILPAILUN SARJAT  
Luokka 2 vapaa ja 1 vapaavalintainen väline 
Luokka 4 vapaa ja 2 vapaavalintaista välinettä 
Luokka 6 vapaa ja 3 vapaavalintaista välinettä 
Joukkueet luokat 2-M 
 
Asema 
Asemalle voi osallistua sekä yksilö- että ryhmä/joukkueohjelmilla 1-2 ohjelmaa / 
voimistelija. Yksilöohjelmia suoritettaessa toivotaan saman seuran samaa ohjelmaa 
suorittavien esiintyvän yhdessä. Mikäli asemalla on paljon osallistujia saatetaan 
esitettävien ohjelmien määrää joutua vähentämään. 
 
Luokkakilpailujen vaatimukset 
Luokkakilpailujen vaatimukset, ohjeet ja pakolliset ohjelmat löytyvät Svolin sivuilta 
www.svoli.fi/lajit/rytminen_voimistelu 
 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen liitteenä olevalla kaavakkeella 25.9. mennessä osoitteella 
pia.vartiainen(at)elise.fi.  
 
 
Osallistumismaksu 
 
Yksilöt 25 euroa / yksilövoimistelija 
Joukkueet 50 euroa / joukkue 
Asema: 10 euroa/esiintyjä (max. 2 ohjelmaa), joukkue 50€ 
 
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 25.9. mennessä Voimistelu- ja 
urheiluseura Elise – Vantaa ry:n tilille Nordea 122030-241154. Viestiin osallistuvan seuran 
nimi.  

 

Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa / yksilövoimistelija, asemalla 15 euroa / esiintyjä. 
Joukkueiden jälki-ilmoittautumismaksu on 60 euroa / joukkue. Peruuttamistapauksissa 
osallistumismaksut palautetaan lääkärintodistusta vastaan. 
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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. 
Edellä ilmoitetun määrän tuomareita tulee olla paikalla molempina kilpailupäivinä.  
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee selkeästi osoittaa ne luokat, joissa kukin tuomari voi 
esteettömästi tuomaroida sekä lisäksi ne luokat, joissa tuomari on esteellinen mutta 
mahdollisesti käytettävissä. Esteellisyyssäännökset löytyvät Svolin nettisivuilta (kts. 
www.svoli.fi).  
 
HUOM! Poikkeusluvat tulee hakea kilpailuun ilmoittamisen yhteydessä, 25.09. mennessä, 
rytmisen voimistelun lajivaliokunnalta (terhi.toivanen(at)svoli.fi).  
 

Arvit 
Jokaisen asemaan osallistuvan seuran tulee ilmoittaa vähintään yksi Arvi. Arvit tulee 
ilmoittaa kilpailuun ilmoittamisen yhteydessä, 25.09. mennessä. 
 
D-lomakkeet 

Yksilö- ja joukkueohjelmien D-lomakkeet tuodaan kopioituna kilpailupaikalle lauantaina 
17.10. tuomaripalaveriin. Kopioiden määrä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 
Musiikit 
Musiikit tulee olla CD-R -levyillä. 
 
Aikataulu 
Kilpailujen aikataulu ilmoitetaan osallistuvien seurojen yhteyshenkilöille ilmoittautumisajan 
päätyttyä. Aikataulu tulee myös seuran nettisivuille www.elise.fi/vantaa.  
 
Lisenssit 
Kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi tai asemalla jumppakoulupassi. 
Vakuutuksettoman lisenssin hankkineilla tulee olla myös voimassaoleva vakuutustodistus 
mukana. Lisenssit, jumppakoulupassit ja vakuutukset tarkastetaan kilpailupaikalla. Ilman 
voimassaolevaa lisenssiä/vakuutusta ei voi kilpailla. 
 
Huom! Järjestävä seura ei ole vakuuttanut osallistujia. 
 
 
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita! 
 

 

 

www.elise.fi/vantaa 


