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SM-KILPAILUT 11.6.2022

KILPAILUKUTSU
Järjestävä seura

Rock’n’Swing Dance Club Comets ry

Kilpailun nimi

Rock’n’swing-tanssien suomenmestaruus- ja ikäkausimestaruuskilpailut. Valtakunnallinen kilpailu D-taitoluokille. Erilliskilpailuna kilpaillaan fusku, rockabilly
ja rock’n’rollin soolo- ja duoluokat.

Aika

Lauantai 11.6.2022 klo 12.00

Paikka

Tanssin Talo, Kaapeliaukio 3, Tallberginkatu 1 / 122, 00180 Helsinki

Kilpailunjohtaja

Outi Paavola

Observeri (RR, BW)

RR: Outi Paavola, BW: Pirjo Koivula

Tuomarit

Carola Tuokko, Suomi
David Borg, Ruotsi
Jacek Tarczylo, Puola
Pirjo Koivula, Suomi
Viides tuomari vahvistuu myöhemmin

Tuloslaskenta

Ea Alatalo, Terhi Lukkari-Kymäläinen

Musiikinsoittaja

vahvistuu myöhemmin

Musiikintarkkailija

Jyrki Pirkkalainen

Lattia

Leveys ja syvyys vähintään 10 m. Muoto: suorakaide. Materiaali: joustava lakattu koivuvaneri.

Musiikki

Musiikki soitetaan tietokoneelta ja se on järjestäjän valitsema. Rock’n’rollin
tyttö- ja naisformaatioissa, rock’n’rollin lapsi 1C-, lapsi 2 C-, juniori C- sekä yleisissä B- ja A-luokissa, lindy hopin Champion-luokassa (showcase) ja erilliskilpailun rock’n’rollin duo- ja soololuokissa kilpailevien on toimitettava oma musiikki
viimeistään 6.6. sähköpostitse kilpailut@comets.fi oikealla nopeudella ja kestolla. Jos omaa musiikkia ei ole lähetetty ajoissa tai sitä ei ole, valitsee järjestäjä
musiikin. Kilpailijat vastaavat itse siitä, että oma musiikki on sääntöjen mukaista.

Kilpailuluokat

Huom! SM-kilpailuissa ja ikäkausimestaruuskilpailuissa pari voi osallistua samassa lajissa vain yhteen ikäsarjaan.

Boogie woogie:
Yleinen Champion (SM), D
www.comets.fi
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Seniori Avoin (SM), D
Juniori 2 Avoin (SM)
Juniori 1 Avoin (IKM)
Lapsi Avoin (IKM)

Bugg:
Yleinen Champion (SM), D
Seniori Avoin (SM), D
Juniori 2 Avoin (SM)
Juniori 1 Avoin (IKM)
Lapsi Avoin (IKM)

Rock’n’roll:
Yleinen Champion (SM), C, D
Juniori Avoin (SM)
Lapsi 2 Avoin (IKM)
Lapsi 1 Avoin (IKM)
Naisformaatio (SM)
Tyttöformaatio

Lindy hop:
Yleinen Champion (SM), D
Seniori Avoin (SM), D
Juniori 2 Avoin (SM)
Juniori 1 Avoin (IKM)
Lapsi Avoin (IKM)

Erilliskilpailut:
Fusku:
Yleinen Champion (SM), D
Seniori Avoin, D
Juniori Avoin
Lapset Avoin

Rockabilly:
Avoin Champion (SM)

Rock’n’roll
Soolo
Duo
Erilliskilpailut kilpaillaan kilpailukutsun liitteenä olevien erillissääntöjen mukaan.

Lisenssit

Kaikissa lajeissa täytyy olla voimassa oleva lisenssi, vuoden 2022 alusta myös
epävirallisissa lajeissa pitää olla lisenssi. Seurat pitävät itse huolta jokaisen kilpailevan kilpailijan lisenssin voimassaolosta. Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta kilpailijoita varten.

www.comets.fi
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Rekisteröinnit ja ilmoittautumiset

Rekisteröintien tulee olla tehtynä kilpailijakortistossa (http://www.regsw.com/fin/) viimeistään 20.5.2022.
Ilmoittautumiset tulee olla tehtynä kilpailijakortiston (http://www.regsw.com/fin/) kautta viimeistään 27.5.2022. Rock’n’roll soolo ja duo -ilmoittautumiset sähköpostilla samoin viimeistään 27.5.2022 osoitteeseen kilpailut@comets.fi. Edellä mainittuun osoitteeseen myös tieto formaation tanssijamäärästä ja tanssijoiden nimet.

HUOM!
Suomenmestaruuksista ja ikäkausimestaruuksista kilpaillaan perinteisesti yhdistetyissä avoimissa taitoluokissa. Parit ilmoitetaan kuitenkin kilpailuun sähköisessä järjestelmässä niissä taitoluokissa, joihin heidät on rekisteröity.
•
•

Avoimiin Champion-luokkiin parit ilmoitetaan omissa taitoluokissaan A, B ja
C.
Junioreiden ja lasten avoimiin ikäkausimestaruusluokkiin parit ilmoitetaan
omissa taitoluokissaan B, C ja D.

Jos yleiseen tai senioreiden D-luokkaan rekisteröity pari haluaa osallistua
Champion-luokkaan, heille täytyy tehdä tätä kilpailua varten järjestelmässä
nosto C-luokkaan 20.5. mennessä. Pari voidaan sen niin halutessa palauttaa
järjestelmässä D-luokkaan SM-kilpailupäivän jälkeen.
Ilmoittautuneet parit yhdistetään tuloslaskennan toimesta samaan champion
tai avoimeen taitoluokkaan tätä kilpailua varten ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen kilpai- Kilpailijat ilmoittautuvat kilpailupaikalla kello 10.30-11.30.
lupaikalla
Kilpailijat voivat tutustua Erkko-saliin ja lattiaan kello 11-11.40 sekä kilpailun
tauoilla.

Peruutukset

Peruutukset on ilmoitettava viimeistään 4.6. rekisteröintiohjelman kautta. Tämän jälkeen peruutukset sähköpostilla osoitteeseen kilpailut@comets.fi. 4.6.
jälkeen peruneet kilpailijat maksavat osallistumismaksut ilmoittautumisen mukaan, maksuja ei palauteta.

Osallistumismaksu

Ensimmäinen laji 25 euroa/henkilö (tai 50 €/pari) ja
seuraavat lajit 10 euroa/henkilö.
Maksa osallistumismaksut Cometsin verkkokaupan kautta 4.6.2022 mennessä.
Lisää oston yhteydessä viestikenttään kilpailijan tai kilpailijoiden nimet.
https://comets.myclub.fi/flow/shop/products/60205

www.comets.fi
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Pääsyliput

Pääsylippuja myydään ennakkoon https://comets.myclub.fi/flow/shop/products/60201 ja ovella klo 10.30 alkaen. Paikkoja ei ole numeroitu. Maksu käteisellä tai kortilla.
Hinnat
•
•
•

peruslippu 15 €
Lapset (6-16 vuotiaat), opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja varus-/siviilipalvelussa olevat 8 €
alle 6-vuotiaat veloituksetta

Tulokset

Tulokset julkaistaan kisojen jälkeen seuran nettisivuilla osoitteessa:
www.comets.fi.

Lisätietoja

Osallistumalla kilpailuun annat luvan tulla kuvatuksi ja annat luvan Cometsille
käyttää materiaalia seuraa tukevassa tarkoituksessa.
Kisapaikalle pääsee 1 tunti 30 min ennen kilpailun alkua. Kilpailijoiden ja yleisön sisäänpääsy siis klo 10:30 alkaen. Erkko-saliin kilpailijat pääsevät kello
11.00 ja yleisö kello 11:30.
Noin 20 min ennen kilpailun alkua on ensimmäisessä kerroksessa kilpalattian
viereisessä sivutilassa kilpailijainfo, johon kaikkien kilpailijoiden ja huoltajien on
suositeltavaa osallistua. Lisäksi kirjallinen kilpailijainfo välitetään kilpaileville
seuroille etukäteen. Etukäteisinfossa ei voida taata kerrottavan kaikkia asioita,
joten kisapaikalla pidettävässä infossa voi tulla uutta tietoa, jonka välittämisestä kilpailijoille vastaa kunkin seuran kilpailijavastaava.

Palauttamatta jääneestä kisanumerosta perimme maksua edustusseuralta 50
€.
Pysäköintipaikkoja on katujen varsilla, maksu 2e/tunti. Bussipaikkoja ei ole. Kilpailupaikalle voi saapua varsin kätevästi muun muassa metrolla ja raitiovaunuilla 7 ja 9.

Aikataulut ja muut täydentävät tiedot julkaistaan Cometsin nettisivuilla:
https://www.comets.fi/sm2022
ja Facebook-tapahtumassa:
https://fb.me/e/1vnszrmNr

Lisätietoja: kilpailut@comets.fi

TERVETULOA KILPAILEMAAN HELSINKIIN!

www.comets.fi

