
● Rock- ja swing-tanssien suomenmestaruus- ja ikäkausimestaruuskilpailut
● Valtakunnallinen kilpailu D-taitoluokille
● Erilliskilpailuna kilpaillaan fusku ja rockabilly sekä rock’n’roll soolo- ja

duo-luokat.
● Järjestäjä: Rock’n’Swing Dance Club Comets ry
● Tanssin talo, Kaapelitehdas. Kaapeliaukio 3, Helsinki, lauantaina 11.6.2022

klo 12 alkaen

TÄRKEÄÄ!

Lauantaina 11.6.2022 Tanssin talossa on myös Flow Mo (katutanssi) -ryhmän toinen
tapahtuma, joka pidetään Pannuhallissa. Aula, yleisön wc-tilat ja takahuone ovat yhteisiä
tiloja. Pukuhuoneet on jaettu ja merkitty Cometsin ja Flow Mo:n kesken.

Ei ulkojalkineilla Erkko-salin kilpailulattialle. Kilpailulattia ei ole erityisen liukas.

ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailupäivänä kello 10.30-11.30 välillä kilpailupaikalla.

Mikäli pari, duo, solisti tai joukkue ei ole ilmoittautunut kello 10.30-11.30 välillä, voidaan
kilpaileva yksikkö tulkita poisjääneeksi. Ongelmatilanteissa ilmoittautumisen vastaanottaja
ottaa yhteyden kilpailunjohtajaan, joka tekee päätökset.

Kilpailijat voivat saapua kilpailupaikalle kello 10.30 jälkeen. Kilpailunumeron ja ohjauksen
pukuhuoneeseen saa kilpailupaikalla ovelta (ilmoittautumistiski tai lipunmyynti). Myös nämä
ohjeet löytyvät ovelta.

PÄÄSYLIPUT

Pääsylipun voi ostaa ennakkoon osoittesta: https://comets.myclub.fi/flow/shop/products

Pääsylippuja myydään myös ovella klo 10.30 alkaen. Mieluiten korttimaksu. Paikkoja ei ole
numeroitu.



Hinnat

• peruslippu: 15 €

• lapset (6-16 vuotiaat), opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja varus-/siviilipalvelussa olevat: 8 €

• alle 6-vuotiaat veloituksetta

SAAPUMINEN JA PYSÄKÖINTI

Julkinen liikenne:

- Metro: Ruoholahti (600 m)

- Raitiovaunu: 8, pysäkki Kaapelitehdas (100 m)

- Bussi: 15, 21, 21N, 22, 112N, 192T, pysäkki Salmisaari (200 m)

Tanssin talolla tai Kaapelitehtaalla ei ole omia pysäköintipaikkoja. Pysäköinti on mahdollista
katujen varrella (2 €/h) tai esimerkiksi kauppakeskus Ruoholahden yhteydessä olevassa
Europark (500 m)  pysäköintihallissa (tarkasta hinta palvelun tarjoajalta).

Lisätietoja julkisesta liikenteestä HSL reittioppaasta https://www.hsl.fi/ sekä pysäköinnistä
https://www.kaapelitehdas.fi/pysakointi, https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja
liikenne/pysakointi/pysakointipaikat-hinnat-ja-maksutavat ja
https://www.europark.fi/pysakointikohteet/helsinki/p-ruoholahti/.

PUKUHUONEET

Pukuhuoneet ovat kerroksissa 2 ja 3. Pukuhuoneet ovat vartioimattomia sekä
lukitsemattomia, mutta niissä on lokerot, jotka saa lukkoon. Pukuhuonejako selviää
kisapaikalla.

LÄMMITTELYSALI

Lämmittelysalina toimii tanssisali 3. kerroksessa. Musiikintoisto onnistuu aux-piuhan tai
bluetooth-yhteyden kautta. Kulku lämmittelysaliin pukuhuonekäytävältä opasteita
seuraamalla.

KISALATTIA

Kulku kisalattialle tapahtuu lavan sivuosan kautta. Sekä lattialle meno että poistuminen sieltä
samaa reittiä taustakankaiden välistä. Kilpailijoiden kulku lattialle ja sieltä pois tapahtuu
yleisöstä katsottuna vasemmasta etunurkasta.

KAHVIO



Kahvio sijaitsee Tanssin talon aulassa. Lisäksi Kaapelitehtaalla ja lähialueella on useita
kahviloita ja ravintoloita, esim Hima & Sali Kaapelitehtaalla on auki lauantaisin klo 12-18.

PALKINTOJENJAKO

Lapsi- ja junioriluokissa kaikki osallistujat voivat käydä kisalattialla kumartamassa oman
nimensä kuullessaan. Sijat 1-3 palkitaan.

Yleisessä sekä senioriluokissa lattialle pyydetään kumartamaan ja palkintoja noutamaan
vain sijat 1-3. Mahdolliset muut sijat luetellaan ennen mitalisijoja.

Palkintojenjaon yhteydessä on mahdollisuus ottaa kuvia nopeasti. Mikäli tahdotte teistä
otettavan erityisen paljon kuvia tai kuvia eri poseerauksissa kisalattialla, ystävällisesti
pyydämme teitä tekemään sen palkintojenjaon jälkeen tai tauoilla.

TERVETULOA SM-KISOIHIN HELSINKIIN!

T. Cometsin SM-kisatiimi: Pirja, Arto, Paula, Suvi-Tuuli ja Emilia

Lisätietoa: kilpailut@comets.fi


